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Manual do candidato e especificações do curso de 

INGLÊS BÁSICO ofertado pela FUNEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local da Oferta: FUNEC Inconfidentes 

Modalidade: Presencial 

Turno: Noturno 

Número de Estudantes por Turma: 20 

Carga Horária: 90h 

Data de Elaboração deste plano de curso: Fevereiro/2016 
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1. Apresentação 

 

A FUNEC com o objetivo de proporcionar uma adequada capacitação e qualificação 

profissional da população de Contagem, oferta o curso de inglês básico. 

 

2. Objetivo 

 

Ao ofertar este curso a FUNEC tem como objetivos: 

 Proporcionar condições para que o estudante desenvolva competências 

profissionais necessárias à sua atuação no mercado de trabalho. 

 Proporcionar ao aprendiz a capacidade de identificar a importância e 

benefícios da aquisição do conhecimento em uma língua estrangeira tais 

como, acesso a novas oportunidades de trabalho e acesso a novas culturas. 

 Mostrar ao estudante que a comunicação em inglês não se dá apenas em 

países nos quais a língua inglesa é materna, fazendo percebê-la como parte 

integrante de sua própria realidade, mesmo sendo um falante nativo da língua 

portuguesa. 

 Capacitar o estudante de forma básica para utilizar as quatro habilidades 

comunicativas da língua inglesa (falar, ouvir, ler e escrever), de modo a poder 

atuar em situações diversas. 

 Proporcionar ao estudante uma experiência de comunicação humana, pelo 

uso de uma língua estrangeira, no que se refere a novas maneiras de se 

expressar e de ver o mundo, refletindo sobre os costumes, maneiras de agir, 

de interagir e as visões de seu papel como cidadão de seu país e do mundo. 

 

3. Perfil do Curso 

 

O curso de inglês básico qualifica profissionais para compreender e usar 

adequadamente a língua estrangeira em diversas situações profissionais ou 

pessoais de forma básica. 
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4. Perfil do Egresso. 

 

O curso é projetado para atender ao público com pouco ou nenhum conhecimento 

de língua inglesa. 

 

5. Requisitos e Processo de Ingresso. 

 

5.1 – Requisitos: 

 

 Idade mínima: 16 anos; 

 Escolaridade: Ensino fundamental II Incompleto (6° ao 9° ano); 

 

5.2 - Formas de Ingresso no curso: 

 

O candidato deverá realizar a inscrição pessoalmente ou por telefone, podendo seu 

representante legal fazer a inscrição. O local da inscrição será na sede da FUNEC, 

localizada na Avenida João César de Oliveira, 2415, Eldorado, Contagem/MG ou 

pelo telefone: 3391-4553, no horário de 09h00min as 16h00min de segunda-feira à 

Sexta-feira (exceto em feriados). Não será necessário entrega de nenhuma 

documentação no ato da inscrição, somente será preenchida a ficha de inscrição e 

fornecido ao inscrito seu número de inscrição.  

 
5.3 – Disposições sobre as inscrições de educandos indígenas, negros ou pardos.  

 

5.3.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas para negros, índios ou 

pardos, nos termos da Portaria nº 137, de 04 de Setembro de 2015, e dos termos 

dispostos neste manual. 

 

5.3.2. Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos (as) que, no ato da 

inscrição, se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, conforme o quesito cor ou 

raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
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5.3.3. A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à 

matricula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, 

ensejará o cancelamento da sua matrícula na instituição, sem prejuízo das sanções 

penais e civis eventualmente cabíveis.  

 

5.3.4. Os candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas concorrerão 

concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla 

concorrência, de acordo com a sua classificação no sorteio.  

 

5.3.5. Os candidatos considerados negros, pardos ou indígenas, classificados, além 

de figurarem na lista geral do sorteio (caso ocorra), terão ainda seus nomes 

publicados em separado.  

 

5.3.6. Em caso de desistência de candidato autodeclarado negro, pardo ou indígena, 

a vaga será preenchida pelo candidato posteriormente sorteado na vaga reservada 

para o educando negro, pardo ou indígena.  

 

5.3.7. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negro, pardo ou 

indígena aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes 

serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais 

candidatos, observada a ordem de sorteio(caso ocorra).  

 

5.3.8. O candidato negro, pardo ou indígena, classificado para estas vagas, no ato 

da matrícula deverá entregar, documento oficial (certidão de nascimento própria ou 

dos pais) – ou autodeclaração atestando quanto à cor negra, parda ou a condição 

indígena.  

 

5.3.9. Os candidatos às vagas reservadas aos negros, pardos e indígenas 

participarão deste processo em igualdade de condições com os demais candidatos 

no que concerne às exigências estabelecidas neste manual. 
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5.4. Disposições sobre as inscrições de educandos com deficiência  

 

5.4.1. Em conformidade ao disposto no art. 1º, da Portaria nº 75, de 10 de abril de 

2013, fica assegurado aos educandos com deficiência inscritos no Processo a 

percentagem de 10% (dez por cento) do total de vagas ofertadas. 

 

5.4.2. Para fazerem uso dos direitos previstos no item 5.4.1, os estudantes deverão 

comprovar sua condição de deficiência através de laudo médico (documento 

original) que ficará arquivado na FUNEC.  

 

 Período de inscrição 

 

Inicio: 22 de Fevereiro de 2016 as 09h00minh. 

Termino: 11 de Março de 2016 as 16h00minh. 

 

 Sorteio Público 

 

Caso o número de inscritos seja maior do que o número de vagas disponíveis, o 

processo seletivo se dará por meio de sorteio público, a ser realizado às 15h00min 

horas (horário de Brasília) do dia 15 de Março de 2016, na FUNEC Sede – 

Localizada na Avenida João César de Oliveira, 2415, Eldorado. Contagem/MG. 

Telefone: 3391-4553. 

 

Serão sorteados 50 candidatos, sendo 20 para preencher as vagas disponíveis e 30 

para segunda chamada, caso ocorra alguma desistência.  

O resultado do sorteio será divulgado no site da Prefeitura de Contagem, por meio 

do Diário Oficial de Contagem do dia 17 de Março de 2016. O sorteio será aberto 

ao publico, cabendo ao interessado comparecer no dia, horário e local indicado a 

cima.  
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A dinâmica do sorteio será a seguinte: 

 

1° Sorteio de 04 candidatos inscritos que se declaram indígenas, negros ou pardos.  

Caso as vagas não sejam preenchidas as mesmas retornam para ampla 

concorrência 

2° Sorteio de 02 candidatos inscritos com deficiência. Caso as vagas não sejam 

preenchidas as mesmas retornam para ampla concorrência. 

3° Sorteio de 14 candidatos inscritos para ampla concorrência 

 

Os candidatos que não forem contemplados na 1° e 2° etapa do sorteio serão 

inclusos no sorteio para ampla concorrência.  

 

6. Matrícula. 

 

Documentos necessários para Matricula 

 

Comprovante de Escolaridade; 

Carteira de Identidade; 

CPF; 

Comprovante de endereço. 

 

Os alunos inscritos ou sorteados deverão procurar a instituição de ensino FUNEC- 

Sede, Localizada na Avenida João César de Oliveira, 2415, Eldorado, 

Contagem/MG, Telefone: 3391-4553, para efetivação da matrícula e entrega da 

documentação necessária no período de 16 a 23 de Março de 2016 no horário de 

9h às 16h. 
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7. Número de Vagas, turno e local do Curso. 

 Serão disponibilizadas 20 vagas, sendo 04 para candidatos negros, índios ou 

pardos e 02 para candidatos com deficiência, divididos em uma turma; caso 

não seja preenchida a quantidade mínima de 50% de estudantes na turma à 

FUNEC poderá reabrir as inscrições e ou cancelar o início do curso. 

 

 O curso será ministrado na Praça Marília de Dirceu, s/n, Bairro Inconfidentes, 

Contagem/MG. Telefone: 3391-4553; 

 

 Horário/Periodicidade das aulas, duas vezes por semana ( terça e quinta), 

com duração de 2 horas no Período de 19h às 21h.  

 

 8. Gratuidade e Cobrança de Taxas. 

 

O curso será ofertado Gratuitamente pela FUNEC. 

É vedada a cobrança de quaisquer taxas, mensalidades ou contribuições relativas à 

prestação do serviço aos estudantes, incluindo as taxas para expedição e registro de 

diploma ou certificado e outras previstas para os demais alunos da instituição. Ficam 

excluídas da vedação de cobrança a solicitação de diploma ou certificado que 

necessite de recursos gráficos especiais ou a emissão de segunda via do 

documento. 

 

9. Metodologia / Abordagem de Ensino 

 

O ensino de língua inglesa será feito por meio da utilização da língua pátria  (apenas 

para explicações) e de um uso mais sistemático da língua alvo nos demais 

momentos da aula. Será enfatizado o uso de vocabulário especifico para a 

comunicação em ambiente profissional, bem como a elaboração de diálogos 

construídos no cotidiano, a língua estrangeira será ensinada por modelo e prática. 
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A pronúncia correta e o uso de estruturas gramaticais adequadas serão amplamente 

explorados durante o curso. O ensino da língua no presente curso será baseado em 

várias metodologias como a Gramática-Tradução, a Método Direto, acrescidas às 

abordagens, como a comunicativa.  

 

O conjunto dessas metodologias e abordagens visa possibilitar aos estudantes a 

vivência de situações desafiadoras que os levem a um maior envolvimento com a 

aprendizagem, instigando-os a decidir, opinar, debater e construir com autonomia 

seu desenvolvimento profissional e pessoal. 

 

10. Frequência mínima Obrigatória 

  

Será exigida a frequência mínima de 75%( setenta e cinco por cento) do total de 

horas letivas do curso. 

 

11.  Calendário Letivo 

 

O calendário será divulgado no ato da matrícula. Serão no total de 45 dias letivos. 

Com previsão (podendo ocorrer alterações) de inicio no dia 28 de março de 2016. 

 

12. Material Didático e Pedagógico 

 

Ao estudante será entregue o material didático que abordará os conteúdos 

necessários ao desenvolvimento das competências  necessárias ao seu 

desempenho , como forma de da suporte à construção do conhecimento, 

propiciando uma aprendizagem mais sólida, que garanta ao estudante um melhor 

aproveitamento dos conteúdos. 

O material didático e recursos pedagógicos necessários à formação do estudante, 

tais como livros, apostilas, fotocopias, etc., serão fornecidos e elaborados pela 

equipe pedagógica da FUNEC, ou ainda adquiridos de editoras diversas, conforme 

normas regulamentadoras internas, cabendo a FUNEC definir qual material didático 

será utilizado. 
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13.  Avaliação de Aprendizagem 

 

A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo ensino e 

aprendizagem, com a função de diagnosticar o nível de apropriação do 

conhecimento pelo estudante. 

 

A avaliação é contínua, acumulativa e processual devendo refletir o desenvolvimento 

global do estudante e considerar as características individuais deste no conjunto das 

disciplinas cursadas, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos.    

 

Caberá ao instrutor, estruturar o sistema avaliativo do curso, seguindo o seguinte 

critério: devem ser distribuídos 100(cem) pontos ao longo do curso, em atividades 

avaliativas: exercícios, pesquisa, provas, trabalhos em grupo, participação, e outras 

formas, conforme a característica do curso. 

 

O estudante que, destes 100 (cem) pontos distribuídos, obtiver o aproveitamento 

mínimo de 60% (sessenta por cento) e obtiver a frequência igual  ou superior a 75%( 

setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso, será considerado 

aprovado e receberá o Certificado. 

 

13. Certificados 

 

Ao estudante que concluir o curso, com aprovação, será conferido o certificado de 

obtenção do nível de Inglês básico. 

 

14. Responsabilidades 

 

Cabe a FUNEC, oferecer material didático ao estudante, disponibilizar a estrutura 

necessária para realização das aulas, acompanhar o desenvolvimento do estudante, 

avaliar o desempenho do instrutor. 
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Cabe ao estudante, comparecer as aulas utilizando recursos próprios, participar das 

atividades propostas em sala de aula. 

 

15.  Disposições Finais 

 

Caso não compareça no dia previsto para matricula, o candidato perderá o direito à 

vaga. A falta injustificada por 3 (três) dias letivos consecutivos , o estudante será 

automaticamente substituído por outro candidato. 

O estudante matriculado que abandonar o curso ficará impedido de se inscrever ou 

matricular em quaisquer outros cursos ofertados pela Fundação de Ensino de 

Contagem. A Instituição reserva-se o direito de iniciar as aulas, a partir do momento 

em que preencher o número mínimo de vagas ofertadas. 

A Instituição reserva-se o direito de estender o período de matrículas para os cursos, 

até que as turmas tenham o número necessário de alunos para inicio das aulas.  

 

 


