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Boletim de Serviço Eletrônico em 29/07/2019

EDITAL Nº 29/2019/PVCAL - CGAB/IFRO, DE 29 DE JULHO DE 2019
PROCESSO SEI Nº 23243.015574/2019-43
DOCUMENTO SEI Nº 0633433
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO CURSO DE EXTENSÃO DE INGLÊS, ESPANHOL, ALEMÃO,
FRANCÊS, PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIRO
- NÍVEL BÁSICO E PRÉ-INTERMEDIÁRIO -

A direção-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Porto Velho/Calama, no uso de
suas atribuições legais, torna público, por meio do Departamento de Extensão, o Processo Seletivo para os cursos de
formação continuada do Centro de Idiomas do Campus Porto Velho/Calama de língua inglesa nível básico II e nível
intermediário I e III, língua espanhola nível básico I e II, língua alemã nível básico I e II, língua francesa nível básico II,
e língua portuguesa para estrangeiros turma única.
1. DOS CURSOS
CURSO

TURMA

ENCONTROS
PRESENCIAIS

HORÁRIOS

VAGAS

às terças e quintas do
dia 20 de agosto a
14:00 19 de dezembro de
15:30
2019.

15 vagas para alunos e servidores
do IFRO-PVH/CALAMA e 5
vagas para comunidade externa.

INGLÊS

às segundas e quartas
do dia 19 de agosto a
14:00 INTERMEDIÁRIO I
18 de dezembro de
15:30
2019.

15 vagas para alunos e servidores
do IFRO-PVH/CALAMA e 5
vagas para comunidade externa.

INGLÊS

INTERMEDIÁRIO
III

às terças e quintas do
15:30 dia 20 de agosto a 19
17:00
de dezembro de 2019.

15 vagas para alunos e servidores
do IFRO-PVH/CALAMA e 5
vagas para comunidade externa.

BÁSICO I

9:15 - 10:45
às segundas e quartas (2ª feiras)
15 vagas para alunos e servidores
do dia 19 de agosto a
do IFRO-PVH/CALAMA e 5
10:00 18 de dezembro de
vagas para comunidade externa.
11:30 (4ª
2019.
feiras)

BÁSICO II

às segundas e quartas
do dia 19 de agosto a
15:30 18 de dezembro de
17:00
2019.

INGLÊS

BÁSICO II

ESPANHOL

ALEMÃO

BÁSICO I

às terças e quintas do
18:30 dia 20 de agosto a
20:00
19 de dezembro de
2019.

15 vagas para alunos e servidores
do IFRO-PVH/CALAMA e 5
vagas para comunidade externa.

15 vagas para alunos e servidores
do IFRO-PVH/CALAMA e 5
vagas para comunidade externa.
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BÁSICO II

às terças e quintas do
dia 20 de agosto a
17:00 19 de dezembro de
18:30
2019.

15 vagas para alunos e servidores
do IFRO-PVH/CALAMA e 5
vagas para comunidade externa.

BÁSICO II

às terças e quintas do
dia 20 de agosto a
11:00 19 de dezembro de
12:30
2019.

15 vagas para alunos e servidores
do IFRO-PVH/CALAMA e 5
vagas para comunidade externa.

TURMA ÚNICA

às terças e quintas do
dia 20 de agosto a
19:00 19 de dezembro de
22:00
2019.

20 vagas para comunidade em
geral.

1.1 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA INGLESA NÍVEL BÁSICO II do IFRO Campus Porto Velho
Calama, oferecido pelo Departamento de Extensão, através do Centro de Idiomas, que possui como responsável a professora
Grace Hennebert, será ofertado gratuitamente aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de acordo
com as normas estabelecidas neste Edital. Os encontros presenciais semanais ocorrerão no período de 20 de agosto de 2019 a
19 de dezembro de 2019 às terças e quintas-feiras, das 14h00min às 15h30min.
1.2 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA INGLESA NÍVEL INTERMEDIÁRIO I do IFRO Campus
Porto Velho Calama, oferecido pelo Departamento de Extensão, através do Centro de Idiomas, coordenado pela professora
Grace Hennebert, será ofertado gratuitamente aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de acordo
com as normas estabelecidas neste Edital. Os encontros presenciais semanais ocorrerão no período de 19 de agosto de 2019 a
18 de dezembro de 2019 às segundas e quartas-feiras, das 14h00min às 15h30min.
1.3 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA INGLESA NÍVEL INTERMEDIÁRIO III do IFRO Campus
Porto Velho Calama, oferecido pelo Departamento de Extensão, através do Centro de Idiomas, coordenado pela professora
Grace Hennebert, será ofertado gratuitamente aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de acordo
com as normas estabelecidas neste Edital. Os encontros presenciais semanais ocorrerão no período de 20 de agosto de 2019 a
19 de dezembro de 2019 às terças e quintas-feiras, das 15h30min às 17h00min.
1.4 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA ESPANHOL NÍVEL BÁSICO I do IFRO Campus Porto
Velho Calama, oferecido pelo Departamento de Extensão, através do Centro de Idiomas, coordenado pela professora Grace
Hennebert, será ofertado gratuitamente aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de acordo com as
normas estabelecidas neste Edital. Os encontros presenciais semanais ocorrerão no período de 19 de agosto de 2019 a 18 de
dezembro de 2019 às segundas-feiras, das 9h15min às 10h45min e às quartas-feiras, das 10h30min às 11h30min.
1.5 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA ESPANHOL NÍVEL BÁSICO II do IFRO Campus Porto
Velho Calama, oferecido pelo Departamento de Extensão, através do Centro de Idiomas, coordenado pela professora Grace
Hennebert, será ofertado gratuitamente aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de acordo com as
normas estabelecidas neste Edital. Os encontros presenciais semanais ocorrerão no período de 19 de agosto de 2019 a 18 de
dezembro de 2019 às segundas e quartas-feiras, das 15h30min às 17h00min.
1.6 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA ALEMÃ NÍVEL BÁSICO I do IFRO Campus Porto Velho
Calama, oferecido pelo Departamento de Extensão, através do Centro de Idiomas, coordenado pela professora Grace
Hennebert, será ofertado gratuitamente aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de acordo com as
normas estabelecidas neste Edital. Os encontros presenciais semanais ocorrerão no período de 20 de agosto de 2019 a 19 de
dezembro de 2019 às terças e quintas-feiras, das 18h30min às 20h00min.
1.7 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA ALEMÃ NÍVEL BÁSICO II do IFRO Campus Porto Velho
Calama, oferecido pelo Departamento de Extensão, através do Centro de Idiomas, coordenado pela professora Grace Hennebert
, será ofertado gratuitamente aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de acordo com as normas
estabelecidas neste Edital. Os encontros presenciais semanais ocorrerão no período de 20 de agosto de 2019 a 19 de dezembro
de 2019 às terças e quintas-feiras, das 17h00min às 18h30min.
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1.8 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍNGUA FRANCESA NÍVEL BÁSICO II do IFRO Campus Porto
Velho Calama, oferecido pelo Departamento de Extensão, através do Centro de Idiomas, coordenado pela professora Grace
Hennebert, será ofertado gratuitamente aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de acordo com as
normas estabelecidas neste Edital. Os encontros presenciais semanais ocorrerão no período de 20 de agosto de 2019 a 19 de
dezembro de 2019 às terças e quintas-feiras, das 11h00min às 12h30min.
1.9 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS TURMA
ÚNICA do IFRO Campus Porto Velho Calama, oferecido pelo Departamento de Extensão, através do Centro de Idiomas,
coordenado pela professora Grace Hennebert, será ofertado gratuitamente aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e
matriculados, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. Os encontros presenciais semanais ocorrerão no período de
20 de agosto de 2019 a 19 de dezembro de 2019 às terças e quintas-feiras, das 19h00min às 22h00min.
As aulas dos cursos elencados nesse edital serão na sala do Centro de Idiomas do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia – IFRO Campus Porto Velho Calama, situado à Av. Calama, 4985 - Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO, 76820-441.
1.1.1. NÚMERO DE VAGAS, PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS:
1.1.2. Vagas: 20 vagas para cada curso elencando no presente edital, sendo 15 vagas para a comunidade interna do IFRO e 5
vagas para a comunidade externa.
1.1.3. Os cursos não serão oferecidos caso o número de alunos matriculados seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do
número de vagas.
1.1.4 Público-Alvo: Comunidade em geral, alunos e servidores do IFRO.
1.1.5. Pré-requisitos: Possuir renda familiar inferior a 3 salários mínimos e ter idade mínima de 16 anos e ensino
fundamental completo.(os alunos que concluíram os cursos no Centro de Idiomas no 1º semestre de 2019 terão suas vagas
garantidas durante o período de inscrição de primeira chamada ainda que não atendam a todos os pre-requisitos listados no
presente edital).
2. DA INSCRIÇÃO
2.1 A inscrição será realizada exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico https://goo.gl/forms/Lj72DdpHMd3Oqq5w2,
a partir das 18:00h do dia 29 de julho de 2019 (segunda-feira) até às 22:00 do dia 02 de agosto de 2019 (sexta-feira),
considerando-se o horário oficial de Rondônia. O DEPEX disponibilizará dois terminais de computadores para que os
candidatos sem acesso à internet possam efetuar suas inscrições.
2.2. Após o preenchimento da inscrição através do link que trata o item 2.1, o candidato receberá, via e-mail, a ficha de
inscrição contendo os dados fornecidos, código único de inscrição e informações de data e hora da requisição, que deverá ser
datada, assinada e entregue na Coordenação de Cursos de Formação Inicial e Continuada - CFIC no ato da matrícula,
juntamente com os demais documentos previstos no item 4 deste edital.
2.3. A inscrição e os cursos são gratuitos.
2.4. O correto preenchimento dos dados solicitados no ato da inscrição é de exclusiva responsabilidade do candidato.
2.5. O preenchimento incorreto dos dados solicitados, ou o não preenchimento de dados acarretará no indeferimento da
inscrição.
2.6. O IFRO não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida devido a quaisquer motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, procedimento indevido do
CANDIDATO, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade exclusiva
do CANDIDATO acompanhar a situação de sua inscrição.
2.7.. Não serão aceitas inscrições de candidatos fora do horário, datas ou períodos estabelecidos nos calendários constantes
deste Edital;
2.8. A inscrição implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
2.9. Será vedada mais de uma inscrição por candidato.
2.10.Caso seja verificada mais de uma inscrição em nome do mesmo candidato, prevalecerá aquela que houver sido realizada
por último.
3. SELEÇÃO
A seleção para o ingresso nos cursos acontecerá da seguinte forma:
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3.1 Conforme ordem de inscrição online, limitado ao número de vagas ofertadas previsto neste edital e resguardada as vagas
para os alunos que concluíram, no 1º semestre/2019 o curso de nível imediatamente anterior ao nível no qual estará efetuando a
inscrição.
3.2 A relação dos candidatos selecionados e lista de espera serão divulgadas no site do IFRO e no mural do Departamento de
Extensão do Campus Porto Velho Calama, no dia 05 de agosto de 2019.
3.3 Caso o candidato não comprove, no ato da matrícula, as informações preenchidas na inscrição, será desclassificado e
eliminado do processo.
3.4 O IFRO - Campus Porto Velho Calama reserva-se ao direito de, não completando as vagas, realizar outras chamadas
seguindo a ordem de classificação na lista de espera.
3.5 O número de classificados limita-se ao número de vagas ofertadas, sendo que os demais inscritos listados por ordem de
inscrição, observados o item 3.1 comporão a lista de espera.
4. MATRÍCULA
4.1 PRIMEIRA ETAPA: DOCUMENTOS DIGITALIZADOS: Os(as) candidatos(as) classificados(as) dentro das vagas
ofertadas deverão encaminhar, em arquivo único no formato PDF, para o endereço de e-mail
cfic.portovelhocalama@ifro.edu.br, as cópias digitalizadas em frente e verso dos seguintes documentos:
4.1.1 Ficha de matrícula preenchida online, impressa, assinada e datada (o DEPEX disponibilizará 2 terminais para que os
candidatos sem acesso à internet possam efetuar a matrícula online);
4.1.2 Carteira de Identidade (ou outro documento oficial com foto);
4.1.3 Cadastro de Pessoa Física – CPF;
4.1.4 Comprovante de residência emitido nos últimos 60 dias;
4.1.5 Comprovante de renda familiar e certificado de conclusão do ensino fundamental conforme o item 1.1.5 do edital.
4.2 O campo assunto do e-mail e o nome do arquivo deverão constar o nome completo do candidato acrescido do seu CPF.
Exemplo: FULANO BRASILEIRO DE RONDONIA 012.345.678-90
4.3 O arquivo deverá obrigatoriamente ser no formato PDF, não sendo aceito arquivo em outros formatos de representação,
estando eliminado o candidato que não cumprir este requisito.
4.4 O arquivo não poderá exceder o tamanho de 10 MB (dez megabytes).
4.5 A ausência de anexo ou no anexo a falta de documentações constantes nos itens 4.1.1 à 4.1.5 implicará na eliminação do
candidato.
4.6 O candidato poderá enviar mais de um e-mail até a data e hora estipuladas no item 4.7, sendo considerado, para efeito de
matrícula, apenas o último e-mail recebido na caixa postal da CFIC.
4.7 Os candidatos deverão comparecer na sala do DEPEX durante o período de matricula para fazer a prova de proficiência na
língua estrangeira de sua escolha.
4.8 A documentação digitalizada deverá ser recebida no e-mail cfic.portovelhocalama@ifro.edu.br até às 18h00min do
dia 02/08/19.
4.8 SEGUNDA ETAPA: APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL PARA COMPROVAÇÃO E
EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA:
Os(as) candidatos(as) classificados(as) dentro das vagas ofertadas deverão comparecer nos dias 12 a 14 de agosto de 2019, das
09h00min às 12h00min, pelo período matutino, e das 15h00min às 18h00min, pelo período vespertino, no Departamento de
Extensão do Campus Porto Velho Calama, sito na Av. Calama, 4985, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, munidos de toda a
documentação original enviada na 1ª etapa da matrícula (item 4.1 e subitens).
4.9 A divergência ou falta de documentação original apresentada no Departamento de Extensão implicará na eliminação do
candidato.
4.10 O não cumprimento de uma ou ambas das etapas necessárias e prevista no presente edital implicará na não efetivação da
matrícula do candidato.
5. DESISTÊNCIA
5.1. Caso o candidato selecionado e matriculado deixe de comparecer as 2 (duas) primeiras aulas, será considerado desistente,
sendo excluído do curso e será convocado o próximo candidato da lista de espera, conforme item 3.4. deste edital.
5.2. Também será considerado desistente o candidato selecionado e matriculado que deixe de comparecer a 3 (três) aulas
consecutivas, sendo excluído do curso e será convocado o próximo candidato da lista de espera, conforme item 3.4. deste
edital.
5.3. Na hipótese do item 5.1. e 5.2., o candidato não será considerado desistente caso apresente justificativa para as faltas.
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5.4. Serão consideradas faltas justificadas as que decorrerem por motivo de saúde, falecimento de parentes ascendentes ou
descendentes ou irmão e acompanhamento de dependente para atendimento médico hospitalar, comprovadas com atestado
médico.
5.4. As situações de faltas justificadas não previstas neste edital serão deliberadas pelo Departamento de Extensão - DEPEX.
5.4. O prazo para apresentar justificativa de faltas, com a finalidade de evitar a caracterização da desistência, é até às 16:00
horas do dia seguinte a aula.
6. CERTIFICAÇÃO
6.1 Terá direito a certificado de conclusão de curso o aluno que concluir com êxito os componentes curriculares previstos para
o curso e que tenham, no mínimo, 75% de frequência nas atividades desenvolvidas e que obtenham 60% na média final nas
avaliações propostas.
7. CRONOGRAMA
ATIVIDADES

DATAS

Publicação do edital

29/07/19

Período de inscrição

29/07/19 a 02/08/19

Divulgação dos candidatos classificados

07/08/19

Matrículas

08/08 e 11/08/19
Língua Inglesa Básico II e Intermediário III (20/08)
Língua Inglesa Intermediário I (19/08)

Início das aulas

Língua Espanhola Básico I e II (19/08)
Língua Alemã Básico I e II (20/08)
Língua Francesa Básico II (20/08)
Língua Portuguesa p/ Estrangeiros (20/08)

Previsão de término das aulas

Semana de 18 - 20 de dezembro de 2019

7.1 Todos os cursos terão uma carga-horária de 90 horas, das quais 45 horas presenciais.
8. ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS
8.1 CURSO FIC DE LÍNGUA INGLESA NÍVEL BÁSICO 2
8.1.01 Weather (tempo).
8.1.02 Present Simple X Present Continuous (Presente Simples X Presente Contínuo).
8.1.03 Verbs sports and leisure activities (Verbos, esportes e atividades de lazer)
8.1.04 Modal verbs – introduction (Modos verbais – Introdução).
8.1.05 Modal verb: Can - ability and capacity (Modo verbal: Poder - habilidade e capacidade).
8.1.06 Adverbs of manner (Advérbios de modo).
8.1.07 Parts of the house (Partes da casa).
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8.1.08 Furniture and other items (Móveis e outros itens).
8.1.09 Useful verbs (Verbos úteis).
8.1.10 Object pronouns (Pronomes).
8.1.11 Possessive pronouns (Os pronomes possessivos)
8.2 CURSO FIC DE LÍNGUA INGLESA NÍVEL INTERMEDIÁRIO 1
8.2.01 Simple Present.
8.2.02 Present Continuous.
8.2.03 Relative Clauses.
8.2.04 Simple Past.
8.2.05 Past Continuous.
8.2.06 Going to x will.
8.2.07 Revisão: past, present and future.
8.2.08 Modal verbs.
8.2.09 First, second and third conditionals.
8.2.10 Quantifiers.
8.2.11 Past perfect.
8.2.12 Report speech.
8.2.13 Vocabulários diversos.
8.2.14 Textos diversos.
8.3 CURSO FIC DE LÍNGUA INGLESA NÍVEL INTERMEDIÁRIO 3
8.3.01 Indentificar o uso de to ou –ing em dois verb seguidos, verificando o sentido atribuído na comunicação.
8.3.02 Compreender o texto apresentado, interpretando a situação de acordo com as questões propostas.
8.3.03 Falar e perguntar sobre hábitos, utilizando o get used to associado aos pronomes.
8.3.04 Conhecer o vocabulário referente aos stages of life, identificando a grafia e a pronúncia dessas palavras.
8.3.05 Utilizar Causative sentences, verificando a estrutura das frases.
8.3.06 Revisar o uso do Present Continuous vs. Going to, utilizando-os de acordo com o contexto.
8.3.07 Revisar o uso do be able to, aplicando-o adequadamente, de acordo com o tempo verbal.
8.3.08 Revisar os Modal Verbs should, must, e have to utilizando-os de acordo com o contexto.
8.4 CURSO FIC DE LÍNGUA ESPANHOLA NÍVEL BÁSICO 1
8.4.01 Vocabulario y Funcionalidad del Lenguaje (para cubrir los siguientes situaciones):
8.4.01.01 Descripción de una ciudad (servicios / tiendas / servicios);
8.4.01.02 Seguir y dar instrucciones (ubicar lugares);
8.4.01.03 Descripción de acciones y actividades cotidianas;
8.4.01.04 Hablar de horarios y calendarios (horario de oficina, principal vacaciones, horarios diarios)
8.4.02 Fonética y Ortografía:
8.4.02.01 Sonidos principales (g / j; z / c / q; r / rr);
8.4.02.02 Reglas básicas de acentuación.
8.4.03 Contenido Gramatical:
8.4.03.01 Adverbios (frecuencia / tiempo / lugar);
8.4.03.02 Pronombres (objeto indirecto / reflexivo);
8.4.03.03 Estructuras comparativas y superlativas;
8.4.03.04 Preposiciones (usadas con expresiones de tiempo);
8.4.03.05 Verbos (tiempo presente y futuro cercano); la mayoría de los verbos irregulares usados;
8.4.03.06 Verbos de acción de todos los días (verbos reflexivos).
8.4.04 Contenido Cultural / Social:
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8.4.04.01 Días festivos populares y festividades;
8.4.04.02 Cultura y hábitos populares; famosos hispanos (a lo largo de la historia).
8.4.05 Test A1
8.5 CURSO FIC DE LÍNGUA ESPANHOLA NÍVEL BÁSICO 2
8.5.01 La modalidad
8.5.02 ¿Ser, estar, haber o tener?
8.5.03 Los posesivos
8.5.04 Verbos pronominales (reflexivos)
8.5.05 Los demostrativos
8.5.06 El futuro próximo
8.5.07 Los indefinidos (adjetivos y pronombres)
8.5.08 El verbo gustar y similares
8.5.09 El pretérito perfecto compuesto
8.5.10 El objeto directo
8.5.11 Historia para leer
8.5.12 Repaso
8.5.13 Test A2
8.6 CURSO FIC DE LÍNGUA ALEMÃ NÍVEL BÁSICO 1
8.6.01 O alfabeto
8.6.02 Frases afirmativas no presente e perguntas
8.6.03 Pronomes pessoais e verbos
8.6.04 Substantivos: gêneros e formação do plural
8.6.05 Preposições
8.6.06 Artigos possessivos (nominativo)
8.6.07 Verbos separáveis e inseparáveis Temas comunicativos principais
8.6.08 Comunicação na sala de aula
8.6.09 Fazer pedidos e conversar num café
8.6.10 Marcar encontros e agendar compromissos
8.6.11 O local de trabalho
8.6.12 Orientação no caminho para o trabalho e na cidade
8.6.13 Descrição da moradia.
8.7 CURSO FIC DE “LÍNGUA ALEMÃ NÍVEL BÁSICO 2
8.7.01 Verbos modais
8.7.02 Artigos possessivos (acusativo)
8.7.03 Formação do passado (verbos regulares e irregulares)
8.7.04 Comparativo
8.7.05 Demonstrativos
8.7.06 Imperativo
8.7.07 Pronomes pessoais (acusativo)
8.7.08 Profissão e rotina
8.7.08 Relatos de viagem
8.7.09 Férias
8.7.10 Descrever um acidente
8.7.11 Compras: perguntar preço, comprar comida, perguntar sobre hábitos alimentares, entender uma receitas
8.7.12 Nomear partes do corpo.
8.8 CURSO FIC DE LÍNGUA FRANCESA NÍVEL BÁSICO 2
8.8.01 Compreensão leitora e auditiva
8.8.02 Conversação, dramatização e encenação
8.8.03 Conjugação no presente do indicativo
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8.8.04 Adjetivos demonstrativos e possessivos
8.8.05 Pronomes
8.8.06 Passé composé
8.8.07 Artigo partitivo
8.8.08 Interrogação e negação
8.8.09 Expressão de quantidade
8.8.10 Preposições e advérbios de lugar
8.8.11 Verbos que expressam deslocamento
8.8.12 Imperativo
8.8.13 Conjugação pronominal
8.9 CURSO FIC DE “LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIRO - TURMA ÚNICA”
8.9.01 Saudações
8.9.02 Pronomes Pessoais + Verbo Ser
8.9.03 Pronomes Possessivos:
8.9.03.1 Verbo Estar
8.9.03.2 Verbo Ter
8.9.04 Numerais
8.9.05 Verbos Regulares no Presente do Indicativo
8.9.06 Alguns Verbos Irregulares no Presente do Indicativo
8.9.07 Saber x Conhecer
8.9.08 Futuro (Ir + Infinitivo)
8.9.09 Pronomes Possessivos
8.9.10 Masculino e Feminino
8.9.11 Pronomes Interrogativos
8.9.12 Substantivos e Adjetivos
8.9.13 Alguns Verbos e Suas Preposições
8.9.14 Frases Que as Pessoas Falam Muito Depressa
8.9.15 Algumas Expressões Indicativas de Posição
8.9.16 Com a Gente, Conosco ou Com Nós?
8.9.17 Verbos no Pretérito Perfeito
8.9.18 Alguns Verbos Irregulares no Pretérito Perfeito
8.9.19 Usos do Verbo no Gerúndio.
8.9.20 Alguém, Ninguém, Algum, Nenhum, Nada
8.9.21 Algumas Expressões Indicativas de Tempo
8.9.22 Verbos no Imperativo
8.9.23 Alguns Advérbios de Tempo
8.9.24 Já e Ainda Não
8.9.25 O Que é “Pois Não”?
8.9.26 Advérbios
8.9.27 Pretérito Imperfeito do Indicativo
8.9.28 Uso dos Pronomes Ligados ao Verbo
8.9.29 Começar a e Terminar de
8.9.30 Verbos no Futuro do Pretérito
8.9.31 Até ou Nem?
8.9.32 Verbos no Presente do Subjuntivo
8.9.33 Verbos no Futuro do Pretérito
8.9.34 Verbos no Imperfeito do Subjuntivo
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8.9.35 Verbos no Futuro do Subjuntivo
8.9.36 Português e Inglês - Similaridades
8.9.37 Palavras Semelhantes em Português e em Inglês
8.9.38 Para Quem Quer Mais
8.9.39 Música Popular Brasileira
9. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
9.1 O candidato que tiver mudança de endereço ou troca de número de telefone, após a inscrição, deverá, obrigatoriamente,
informar às Coordenações de cursos FIC e Centro de Idiomas do Campus Porto Velho Calama, sob pena de perda do direito de
reclamação (preclusão de direito).
9.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação e a divulgação, na internet no endereço eletrônico
http:s//portal.ifro.edu.br, e murais do campus de todos os documentos referentes ao processo de ingresso.
9.3 A inscrição do candidato implica a tácita aceitação pelo mesmo das condições estabelecidas neste Edital, nos comunicados
oficiais, ou em outros documentos que vierem a ser publicados, como também das decisões que possam ser tomadas pelo IFRO
Campus Porto Velho Calama, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
9.4 A execução dos cursos estará condicionada à disponibilidade de docentes, ressalvando o IFRO o direito de suspender ou
cancelar tais cursos.
9.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Chefia do Departamento de Extensão e validados pela Direção Geral do Campus.
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LEONARDO PEREIRA LEOCÁDIO
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Portaria nº 1.248, de 24/06/2019
D.O.U nº 120, de 25/06/2019
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