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FORMULÁRIO PARA OFERTA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA – FIC 

 
A) DADOS DO CAMPUS PROPONENTE 

Campus Itaberaba 

Endereço BA-233, km 04| Itaberaba- BA, CEP: 46880-000 

Telefone do campus (75) 98302-6658 

E-mail gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br 

CNPJ 10.724.903/0001-79 

 
B) DADOS DO PROPONENTE 

Nome do Servidor Natali Gomes de Almeida Santana 

Área de Formação Letras Vernáculas e uma Língua Estrangeira (Espanhol) 

Contatos (71) 9 8821-3089 

 
C) DADOS DA ENTIDADE PARCEIRA (SE FOR O CASO) 

Entidade Centro de Atendimento à Educação Básica e Formação 
Continuada Padre Geovanni Caneva (CENACON) 

Rua Raul Rocha, 143, Itaberaba-BA, CEP: 46880-000 

Esfera administrativa Prefeitura de Itaberaba 

CNPJ  

Contatos (75) 3251-4219 

 
D) DADOS GERAIS DO CURSO 

Nome do curso CURSO DE ESPANHOL BÁSICO 1 

Modalidade Presencial 

Público alvo Jovens e adultos da região de Itaberaba 

Pré-requisito para 
acesso ao curso 

Ensino Fundamental completo 

Forma de ingresso Ordem de inscrição 



Carga horária total 60h 

Periodicidade das 
aulas 

Encontros semanais de 3h  

Local das aulas Centro de Atendimento à Educação Básica e Formação Continuada 
Padre Geovanni Caneva (CENACON) 

Rua Raul Rocha, 143, Itaberaba-BA, CEP: 46880-000 

Turno de 
funcionamento 

Noturno 

Número de vagas 20 vagas 

Número de turmas 1 turma 

 
E) PERFIL DO CURSO 

Justificativa do 
curso 

         Estamos diante de um processo de consolidação do português 

no território hispânico e do espanhol no território brasileiro devido à 

globalização e às intensas relações turísticas e comerciais, principal-

mente, com os nossos vizinhos latinos. E no contexto específico do 

município de Itaberaba, localizado no Território do Piemonte Para-

guaçu e considerado o Portal de entrada para Chapada Diamantina, 

não tem sido diferente. O IF Baiano- campus Itaberaba, ao ofertar o 

curso de Espanhol Básico 1, reafirma seu compromisso com a for-

mação de cidadãos profissionais capazes de atender não somente 

as demandas regionais mas também as (inter)nacionais e, conse-

quentemente, coopera para o desenvolvimento social da comuni-

dade circunvizinha. 

Objetivos do curso Promover a inserção dos alunos ao mundo hispânico por meio de 
espaços de interação em língua espanhola que permitam o 
desenvolvimento de competências linguísticas, comunicativas e 
socioculturais equivalentes aos parâmetros do nível A1, conforme o 
Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas. 

Perfil profissional 
do egresso 

Os alunos egressos serão capazes de, em língua espanhola, 
compreender e utilizar expressões cotidianas de uso frequente, 
assim como frases simples destinadas a satisfazer necessidades de 
tipo imediato; apresentar-se a si mesmo e a outros; pedir e dar 
informações pessoais básicas sobre seu domicílio, seus pertences e 
as pessoas que conhece; e relacionar-se de forma elementar sempre 
que seu interlocutor fale devagar e com clareza e esteja disposto a 
cooperar1. 

 



F) ESTRUTURA CURRICULAR 
 

COMPETÊNCIA CONTEÚDOS CH 

Competência linguística 

Alfabeto e seus valores fonéticos; Ortografia; 
Artigos; Pronomes sujeito; Possessivos; 
Preposições e contrações; Verbos regulares no 
presente do indicativo; Verbos pronominais e 
reflexivos. 

20h 

Competência comunicativa 

Formas de tratamento; Dados pessoais; Descrição 
física de pessoas e objetos; Narração de rotina e 
de fatos no presente; Expressão de gostos, 
preferências e pedidos. 

20h 

Competência sociocultural 
Rotina e Hábitos em países hispânicos; Música e 
Cinema Espanhol e Latino-americano. 

20h 

TOTAL 60h 

 
G) METODOLOGIA 

A fim de alcançar os objetivos propostos, serão utilizados os seguintes recursos 
metodológicos: 

• Rodas de conversa; 

• Aulas expositivas com suporte de slides ou outros recursos audiovisuais; e 

• Exercícios classe e extraclasse; 

• Exibição de filmes; e 

• Execução de músicas. 
 

H) AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será processual por meio da observação do desempenho e do envolvimento 
dos alunos em atividades de compreensão auditiva/leitora e de produção oral/escrita, que 
somarão ao final 10 (dez) pontos. 

 
I) ESTRUTURA DISPONÍVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO 

O IF Baiano, campus Itaberaba, dispõe dos equipamentos necessários para preparação 
dos materiais do curso (computador, impressora, folhas de Ofício A4 e pincéis atômicos) 
e o CENACON possui em seu espaço recurso para aplicação do curso (Quadro branco e 
Data Show). 

 
J) ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO 

Para este curso FIC, os únicos recursos necessários serão: 
• Data Show; 
• Notebook; 
• Caixas de som; 

• Quadro branco e pincéis atômicos; 

 
1 Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - Aprendizagem, ensino, avaliação. Porto, Edições 
ASA, 2001. 



• Folhas de ofício A4 para impressão; e 

• Impressora; 

 
L) CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO QUE IRÁ ATUAR NO CURSO 

Professor EBTT de Língua Portuguesa/ Espanhol 

 
M) ORÇAMENTO 

Não se aplica. 

 
 
 


