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1.1

DADOS INSTITUCIONAIS

DO IFRO

Nome do IF/Campus: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia
CNPJ: 10.817.343/0001-05
Esfera Administrativa: Federal
Endereço: Avenida 7 de setembro, nº 2090 - Nossa Senhora das Graças
Cidade/UF: Porto-Velho - Rondônia
CEP: 76804-124
E-mail: reitoria@ifro.edu.br
Site da Instituição: www.ifro.edu.br
Reitor: Uberlando Tiburtino Leite
Pró-Reitor de Extensão: Maria Goreth Araújo Reis
Pró-Reitora de Ensino: Maria Fabiola Assumpção Moraes dos Santos
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação: Gilmar Alves Lima Júnior
Pró-Reitor de Planejamento e Administração: Arijoan Cavalcante dos Santos
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional: Dauster Souza Pereira
Coordenação Geral do PRONATEC: Jackson Bezerra Nunes

1.2

EQUIPE ELABORADORA DO PROJETO

NOME

CARGO/IFRO

Maria Rita Berto de Oliveira

Professora/Campus Porto Velho Calama

Saulo Gomes de Souza

Professor/Campus Porto Velho Calama

Domingos P.A.Soares

Pedagogo/Campus Porto Velho Calama

1.3 HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO)
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO),
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criado através da
Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a rede federal de
educação profissional, científica e tecnológica composta pelas escolas técnicas,
Agrotécnica e CEFETs, transformando-os em 38 Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia distribuídos em todo o território nacional.
O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) surgiu como resultado da integração
da Escola Técnica Federal de Rondônia (à época em processo de implantação,
tendo Unidades em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena) com a Escola
Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste — esta, na época, possuindo 15 anos de
existência.
Esta Instituição faz parte de uma rede federal de educação profissional,
científica e tecnológica quase centenária, que teve sua origem no Decreto n.º 7.566,
de 23 de setembro de 1909, assinado pelo Presidente Nilo Peçanha, através do qual
foram criadas 19 Escolas de Aprendizes Artífices, uma em cada capital federativa,
para atender os filhos dos ―desfavorecidos da fortuna‖, ou seja, as classes
proletárias da época.
Marcos Históricos do Instituto Federal de Rondônia:
● 1993 – criação da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste
através da Lei nº. 8.670, de 30/06/93;
● 1993 – criação da Escola Técnica Federal de Porto Velho através da Lei
nº. 8.670, de 30/06/93, porém não foi implantada;
● 1993 – criação da Escola Técnica Federal de Rolim de Moura através da
Lei nº. 8.670, de 30/06/93, também não implantada;
● 2007 – criação da Escola Técnica Federal de Rondônia através da Lei nº.
11.534, de 25/10/07, com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná
e Vilhena;
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● 2008 – autorização de funcionamento da Unidade de Ji-Paraná através da
Portaria nº. 707, de 09/06/08;
● 2008 – criação do IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia), através da Lei nº. 11.892.

Nessa nova

configuração tem-se uma Reitoria com sede em Porto Velho e os
seguintes Campus: Campus Ariquemes, Campus Colorado do Oeste,
Campus Ji-Paraná, Campus Avançado Cacoal, Campus Porto Velho e
Campus Vilhena;
● 2009 – início do funcionamento do Campus Ji-Paraná com os cursos
técnicos em Móveis, Florestas e Informática.
● 2010 – início das aulas nos Campus Porto Velho, Cacoal e Vilhena.
● 2010: Início das atividades dos Campus Ariquemes, Cacoal, Porto Velho
Calama e Vilhena • 2011: inícios das atividades do Campus Porto Velho
Zona Norte. • 2015: início das atividades do Campus Guajará-Mirim.
● 2011: inícios das atividades do Campus Porto Velho Zona Norte.
● 2015: início das atividades do Campus Guajará-Mirim.
● 2016: Início das atividades do Campus Avançado Jaru.

O Instituto Federal de Rondônia está fazendo investimentos substanciais na
ampliação de seus Campi e de sua rede. Em 2016 o IFRO possui uma Reitoria; oito
Campi implantados (Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, Guajará-Mirim,
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Colorado do Oeste); duas unidades de
educação profissional, sendo uma no município de Jaru e a outra no município de
São Miguel do Guaporé; além da ampliação do número de Pólos de Educação a
Distância em diversos municípios do Estado.

2
2.1

APRESENTAÇÃO
DADOS DO CURSO
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Nome do Curso: Espanhol Básico
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
Tipo: Formação Inicial e Continuada- PRONATEC
Público-Alvo: Alunos do Pronatec previamente selecionadas pelos
demandantes ou inscritos pelo cadastro on-line nos programas Pronatec
Mulheres Mil, Pronatec Catadoras, Pronatec Bolsa-Verde, Pronatec Saúde,
Pronatec Sistema Prisional e Pronatec Campo.
Turno da oferta: diurno ou noturno, conforme disponibilidade de salas e de acordo
com o demandante.
Carga horária total: 160 horas
Número máximo de vagas do curso: 40
Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo
Perfil Profissional do Egresso do Curso: De conformidade com o Guia Pronatec de
Curso, almeja-se que, ao concluir o curso de Espanhol Básico, os alunos sejam
capazes de: compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como
enunciados simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Apresentar-se e
apresentar a outros. Fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais
como, por exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem.
Comunicar-se na língua espanhola de modo simples, se o interlocutor falar lenta e
distintivamente e se mostrar cooperante, ler e interpretar pequenos textos.

2.2

JUSTIFICATIVA
As repentinas mudanças ocorridas no mundo moderno têm trazido o acesso

rápido às informações e aos serviços, no entanto, tem aprofundado as
desigualdades sociais e econômicas pela falta de oportunidades para as populações
menos favorecidas. Tornou-se uma preocupação global: como estas populações
vivem, produzem, se alimentam diante de tantas desigualdades socioeconômicas
que permeiam o mundo?
O acelerado crescimento demográfico e as péssimas condições de vida, em
especial, nos grandes centros urbanos, ocasiona inúmeros problemas relacionados
à educação, saúde, habitação e os escassos empregos. No capitalismo as
competências cobradas dos trabalhadores adquirem especificidade em diversos
contextos, exigindo do perfil do trabalhador a multifuncionalidade. Associa-se ao
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discurso da empregabilidade o da especialização, os postos de trabalhos de trabalho
são cada vez mais rotativos contratam e demitem com facilidade.
Estas disparidades socioeconômicas levam algumas pessoas a cometerem
delitos superlotando os presídios. Reencontrar o caminho de volta e conviver na
sociedade torna-se um desafio. O processo de reinserção do detento é visto como
um privilégio e não como um pilar da dignidade humana. Além de consagrar a
cultura de par e de convivência social entre os detentos, a Educação é um
importante instrumento agregador e incentivador na reinserção social, sendo
facilitadora para as atividades laborais; para ampliar a visão de mundo, é
humanizadora, transformadora.
Vivemos

num

mundo

globalizado,

estudar

uma

Língua

Estrangeira

proporciona a oportunidade de ter um diferencial no mercado de trabalho. Por meio
do aprendizado da língua passamos a compreender outras realidades, o modo de
ser, pensar e agir de outros povos. Significa estar mais integrado com o mundo.
Hoje, por meio da criação do MERCOSUL a Língua Espanhola propagou-se, sendo
obrigatória constar nos currículos escolares.
Portanto, o Curso de Espanhol Básico torna-se necessário face ao exposto
acima, pois a educação é um direito fundamental do ser humano e se coaduna com
o trabalho. Desta relação nasce a oportunidade para as pessoas privadas de
liberdade, aproveitando o tempo ocioso e preparando um novo caminhar.

2.3

OBJETIVOS

2.3.1 Objetivo Geral
Proporcionar a aquisição das quatro habilidades (oral, auditiva, escrita e
leitora) em nível básico visando o aprimoramento profissional e a elevação da
escolaridade.
2.3.2 Objetivos Específicos

O Cursista ao concluir o curso, deverá ser capaz de:
● Se comunicar basicamente na Língua Espanhola;
● Ouvir e compreender o que ouve em espanhol;
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● Utilizar os conhecimentos da Língua Espanhola e de seus mecanismos como
meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e
culturas;
● Ler e compreender textos básicos na língua meta;
●

Desenvolver um espírito crítico ao resgatar o aspecto formativo no contexto
de ensino-aprendizagem de língua estrangeira no ambiente escolar;

● Operar, sem preconceitos, com a pluralidade cultural e a diversidade que
compõe os povos habitantes dos países onde o espanhol é língua oficial.

3
3.1

CONCEPÇÃO CURRICULAR
METODOLOGIA
O currículo do curso foi organizado de modo a promover o desenvolvimento

de conhecimentos, habilidades e atitudes, tendo como foco a aprendizagem
significativa dos alunos. Serão desenvolvidas atividades que contemplem situações
do cotidiano, contextualizando-se os conhecimentos dos docentes com os
conhecimentos prévios dos alunos e as aulas teóricas em sala de aula. Contemplase na perspectiva interacional do curso, a história de vida dos alunos, o cuidado e
respeito aos ritmos de aprendizagens diferenciados, com intervenções contínuas na
aprendizagem e nas dificuldades detectadas dos conteúdos ministrados.
As disciplinas de cada período letivo representam importantes instrumentos
de flexibilização e abertura do currículo para o itinerário profissional, pois,
adaptando-se às distintas realidades regionais, permitem a inovação permanente e
mantêm a unidade e a equivalência dos processos formativos. A integração de
disciplinas de formação geral com as de formação profissional orienta à construção
de um aprendizado que seja fundamental para todas as instâncias da vida pessoal e
social dos educandos.
O curso centra-se no aluno enquanto agente do processo da aprendizagem,
no aluno. Os conteúdos associam o mundo do trabalho, a escola e a sociedade,
assim como se definem pela contextualização. Será utilizado o ambiente de sala de
aula, retroprojetor, quadro branco e uma apostila a ser elaborada pelos ministrantes
do curso distribuída em meio físico.
Caberá a cada professor definir, em plano de ensino de sua disciplina, as
estratégias, técnicas de ensino e recursos variados para o desenvolvimento do
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processo educativo, velando pelo ideário metodológico descrito. O docente deverá
atinar para possíveis flexibilizações do planejamento, após o contato com alunos, se
porventura, necessitar de acréscimo de conhecimentos que venham agregar ao
perfil de formação.
3.2

MATRIZ CURRICULAR

MÓDULO

DISCIPLINAS

1

Licenciatura
em
Letras:
Introdução
a habilitação em Espanhol e
Língua Espanhola
respectivas literaturas.

40 H

Espanhol Básico I

60 H

2

Espanhol Básico II
3

REQUISITOS DE FORMAÇÃO

Licenciatura
em
Letras:
habilitação em Espanhol e
respectivas literaturas.
Licenciatura
em
Letras:
habilitação em Espanhol e
respectivas literaturas.

Total Carga horária do Curso

3.3

CARGA
HORÁRIA
(RELÓGIO)

60 H

160 H

PLANOS DE MÓDULOS/DISCIPLINAS

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução a Língua Espanhola
CARGA HORÁRIA: 40h
EMENTA:
¿Castellano o español? Español en Europa y en América; Países y nacionalidades;
Alfabeto gráfico y fonético del español. Los saludos. Presentación formal/informal
(uso de tú y usted). Pronombres personales y de tratamiento. Los verbos: ser,
llamarse, vivir, tener, ir y estar. El cuerpo humano (características físicas y de
personalidad). Los colores. Los días de la semana. Los deportes. El restaurante: los
alimentos: frutas, cereales, bebidas e etc. Los meses y las estaciones del año.
Adverbios y expresiones de lugar. El aula de clase (objetos de uso). La casa. La
ciudad y la calle. Vocabulario en general. Palabras con –ción. Palabras con B o V.
Palabras con J. Palabras con F o H. Lectura e Interpretación de textos.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
BRUNO, Fátima Cabral; MENDOZA, Maria Angélica. Hacia el Español – curso de
lengua y cultura hispánica: nivel básico. v.1. São Paulo: Saraiva, 2004.
______. Hacia el Español – curso de lengua y cultura hispánica: nivel intermedio. v.2.
São Paulo: Saraiva, 2000.
______. Hacia el Español – curso de lengua y cultura hispánica: nivel avanzado. v.3.
São Paulo: Saraiva, 2000.
Dicionário Prático para o aprendizado da língua espanhola. São Paulo: Larousse do
Brasil, 2009
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FLAVIAN, Eugenia; FERNÁNDEZ, Gretel Eres. Minidicionário: Espanhol – Português,
Português – Espanhol. São Paulo: Ática 2009. LAROUSSE,
MARTIN, I.R. Síntesis: curso de léngua española: ensino médio. São Paulo: Ática,
2010.MILANI, E.M.
PICANÇO,D.C.L;
VILLALBA,T.K.B.
El
arte
de
ler
Español:
ensino
médio.Volume1,2,3. Curitiba: Base Editorial, 2010.
COMPONENTE CURRICULAR: Espanhol Básico I
CARGA HORÁRIA: 60 H
EMENTA:
Las horas. El verbo gustar. Expresiones de localización. Los verbos
pronominales: levantarse, acostarse, despertarse, vestirse. Carreras y
profesiones. Los artículos determinados e indeterminados. La familia (grados
de parentesco). Las preposiciones. Las contracciones de las preposiciones con
los artículos. Los pronombres interrogativos. El voseo. Las conjunciones
coordinativas. Los modos y tiempos verbales (presentación). Verbos regulares
en presente de indicativo. Los numerales cardinales. Los numerales ordinales.
Las fiestas populares y el folclore español e hispano-americanos (El día de los
muertos, la torada, el tango, la salsa). Lectura e Interpretación de textos.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
BRUNO, Fátima Cabral; MENDOZA, Maria Angélica. Hacia el Español – curso
de lengua y cultura hispánica: nivel básico. v.1. São Paulo: Saraiva, 2004.
______. Hacia el Español – curso de lengua y cultura hispánica: nivel
intermedio. v.2. São Paulo: Saraiva, 2000.
______. Hacia el Español – curso de lengua y cultura hispánica: nivel
avanzado. v.3. São Paulo: Saraiva, 2000.
Dicionário Prático para o aprendizado da língua espanhola. São Paulo:
Larousse do Brasil, 2009
FLAVIAN, Eugenia; FERNÁNDEZ, Gretel Eres. Minidicionário: Espanhol –
Português, Português – Espanhol. São Paulo: Ática 2009. LAROUSSE,
MARTIN, I.R. Síntesis: curso de léngua española: ensino médio. São Paulo:
Ática, 2010.MILANI, E.M.
PICANÇO, D.C.L; VILLALBA,T.K.B. El arte de ler Español: ensino
médio.Volume1,2,3. Curitiba: Base Editorial, 2010.
COMPONENTE CURRICULAR: Espanhol Básico II
CARGA HORÁRIA: 60h
EMENTA:
Verbos irregulares en presente de indicativo. Irregularidad verbal por cambio de
vocales. Irregularidad verbal en primera persona. Verbos con más de una
irregularidad. Los pronombres indefinidos. Adverbios y expresiones de tempo.
¿Preferir o llevar? El vestuario. Artículo neutro ―lo‖. Actividades de ocio y
diversión. Las fiestas populares y el folclore español e hispano-americanos.
Las danzas: el flamenco, el reggaetón, la milonga y etc.. Aspectos geográficos,
políticos, económicos, sociales y climáticos de los países donde el español es
lengua oficial. Lectura e Interpretación de textos.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
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BRUNO, Fátima Cabral; MENDOZA, Maria Angélica. Hacia el Español – curso
de lengua y cultura hispánica: nivel básico. v.1. São Paulo: Saraiva, 2004.
______. Hacia el Español – curso de lengua y cultura hispánica: nivel
intermedio. v.2. São Paulo: Saraiva, 2000.
______. Hacia el Español – curso de lengua y cultura hispánica: nivel
avanzado. v.3. São Paulo: Saraiva, 2000.
Dicionário Prático para o aprendizado da língua espanhola. São Paulo:
Larousse do Brasil, 2009
FLAVIAN, Eugenia; FERNÁNDEZ, Gretel Eres. Minidicionário: Espanhol –
Português, Português – Espanhol. São Paulo: Ática 2009. LAROUSSE,
MARTIN, I.R. Síntesis: curso de lengua española: ensino médio. São Paulo:
Ática, 2010.MILANI, E.M.
PICANÇO, D.C.L; VILLALBA,T.K.B. El arte de ler Español: ensino
médio.Volume1,2,3. Curitiba: Base Editorial, 2010.
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A avaliação será parte integrante do processo ensino/aprendizagem. Requer
preparo técnico e observação dos profissionais envolvidos, numa dinâmica
interativa, ao longo de toda a duração do curso, visando a participação e
produtividade de cada aluno. O processo avaliativo compreende a obtenção de
informações, análise e interpretação da ação educativa, visando o aprimoramento
dos trabalhos.
O aluno do curso FIC devem ser avaliados continuamente em momentos
individuais e coletivos, bem como a própria ação em si, nas atividades cognitivas e
técnicas. Serão utilizados para a avaliação a observação individual, em grupo,
provas, trabalhos, atividades experimentais, portfólios e outros instrumentos que o
docente julgar necessário. O aluno deverá ter resultado ao final da avaliação nas
disciplinas de 60 pontos e frequência de 75% apurada por disciplina.
O sistema de notação delimita-se de 0 a 100 pontos, em cada disciplina, o
professor poderá ministrar no mínimo 02(dois) instrumentos variados de avaliação.
Nenhum destes instrumentos poderá exceder o valor de 60 pontos. Fica facultado ao
professor utilizará vários instrumentos de avaliação, respeitando-se o total máximo
de 100 pontos na somatória dos citados instrumentos.
Caso o aluno não tenha desempenho adequado nas atividades práticas
individuais e coletivas o professor da disciplina deverá fazer relatório das situações
pedagógicas que evidenciem a situação de não aprendizagem e junto com a
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Coordenação do Pronatec e Equipe Pedagógica e professores do curso,
empreenderão ações possíveis de recuperação do aluno, no entanto, recomendase que esta prática seja realizada paralela as aulas e as intervenções relatadas ao
supervisor pedagógico e orientador do Pronatec para acompanharem a evolução do
aluno. O termo paralelo nesta situação denota significado de contínua, intervenções
durante as aulas.

5

DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

a) Sala de aula contendo 13 cadeiras estilo universitárias e um projetor de mídia,
quadro branco, pincéis para quadro branco.
b) Caixa acústica amplificada de 100 W com microfone;
c) Micro System ou aparelho similar com entrada USB;
d) Televisor com cabo HDMI;
e) Materiais de consumo necessários
Item
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Descrição

Quantidade

01

Papel Sulfite

05 resmas

02

Pincéis para quadro(azul, preto, vermelho)

50 unidades

03

Minidicionários
Português/Espanhol

15 unidades

Espanhol/Português

CERTIFICAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia-Campus
Porto Velho Calama ficará responsável pela certificação em nível de Formação
Inicial e Continuada com Carga Horária de 160 horas.

