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Campus: Boa Vista  REGISTRO  

 Nº 

 

Título do Curso: Inglês: uma experiência digital 

 

  Diretrizes/Linhas de Extensão 

(  ) Acessibilidade  
(  ) Artes patrimônio histórico - Cultural  
(  ) Comunicação Mídia e Marketing 
(  )  Desenvolvimento Regional  
(  )  Educação e Formação Profissional 
(  ) Desenvolvimento Rural e questão Agrária 
(  ) Meio ambiente e Sustentabilidade 

(  ) Qualidade de Vida e Saúde  
(X) Tecnologia, produção e Tecnologia   
(  ) Violência e Cultura da Paz. 
(  ) Direitos humanos e Diversidades  
(  ) Produção Animal  
(  ) Produção Vegetal   
(  ) Temas Específicos 
(  ) Esporte Recreação e Lazer. 

 

Coordenador Geral do Curso: 

Nome:  
 

Naronete Pinheiro Nogueira 

Formação/titulação 
 

Professora Mestre em 
Língua Inglesa 

Categoria: 
(X ) Docente 
 (  ) Discente 
(  ) Técnicos 

E-mail: morgbotelho@gmail.com Telefone Celular: 99155-4142 
Telefone Institucional:   

 

Carga Horária do Curso:  20h Início: 15 de setembro (15.09) Término:  24 de novembro 

(24.11) 

 

Categoria: 

(X) Presencial – Exige 100% de presença o local do Curso. 
(  ) Semipresencial – Parte presencial, parte  à distância. 
(  ) A Distância – Curso com presença virtual. 

  

  Conteúdo Programático 

Textos gerais para leitura e debate 
Pronomes pessoais 
Adjetivos e Pronomes Possessivos 
Presente Simples e Contínuo 
Passado Simples 
Vocabulário: cores, objetos, comidas, atividades, roupas. 

 

PROPOSTA 

Resumo da proposta do Curso: (máx. 10 linhas) 

Propor releituras das didáticas e práticas pedagógicas de ensino de língua inglesa com os 



 

 

 

FORMULÁRIO PARA PROPOSTA 
DE CURSOS 

  
CAMPUS BOA VISTA 

 
 

 
alunos do primeiro ano de ensino médio técnico do IFRR, Campus Boa Vista, através da 

inserção de mecanismos e tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs). O 

curso surge como ferramenta de trabalho alinhada ao projeto PIBICT "O uso do WhatsApp 

como estratégia para ampliação de práticas orais em língua inglesa com alunos do 1 

ano do IFRR - Campus Boa Vista", de modo a analisar a produtividade, bem como a 

viabilidade, que o uso de redes sociais (com foco no WhatsApp) pode proporcionar ao 

ensino aprendizagem de língua inglesa.  

 

 

Objetivos: 

Geral: Ministrar aulas de língua inglesa, tomando como ferramenta primária o uso das redes sociais 
para fortalecimento da oralidade em língua inglesa através da experiência com grupo focal de alunos 
participantes. 
Específicos:  
1- Inserir redes sociais como ferramentas de auxílio ao estudo da língua inglesa; 
2- Propor atividades de interação e comunicação oral como forma de fortalecer e medir o progresso 
do estudante no domínio da língua inglesa (speaking); 
3- Apresentar ferramentas digitais alternativas como possíveis instrumentos aliados às didáticas de 
sala de aula no ensino de inglês, fomentando o interesse pelo idioma. 
 

 

Metodologia: (máx. 10 linhas) 

Para cumprir a carga horária de 40h proposta para esse curso, os alunos participantes terão aulas de 

duas horas (2h) semanais durante as sextas-feiras pela tarde, durante o horário das 15h50min às 

17h50min. As atividades, que terão início e apresentação prévia em meio digital (redes sociais), serão 

desenvolvidas durante as aulas presenciais, visando fortalecer a articulação oral das aprendizagens 

gramaticais adquiridas em sala de aula. 

As atividades serão desenvolvidas por meio de dinâmicas em grupo, exercícios de conversação, 

alternando o uso de ferramentas físicas (quadro, folhas de papel) e digitais (sites, Apps, vídeos, redes 

sociais). A variabilidade de atividades configura-se, desse modo, como uma ferramenta de interação, 

debate e maior amplitude das possibilidades de contato verbal com a língua inglesa.  

 

Público Alvo: Alunos do primeiro ano de ensino médio técnico do IFRR 

 

Vagas limitadas?    ( X  )sim    (   )não 

Números de vagas:  20 

Quantidade estimada para certificados: 15  

 

Resultados esperados: Espera-se que, ao final do curso, o interesse dos alunos participantes pela 

língua inglesa tenha sido fomentado, bem como as habilidades em comunicação tenham sido 

estimuladas, de modo a facilitar o diálogo simples e introdutório no idioma, diminuindo assim as 

dificuldades (timidez, vergonha de articular-se em público, medo de cometer gafe gramatical) na 

prática oral da língua inglesa. 

 

 

Equipe de Trabalho (composta por 01 coordenador e 3 componentes, os demais serão considerados 
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colaboradores) 

Nome  Formação/ 
Titulação 

Categoria 
profissional  

Função  

Naronete Pinheiro Nogueira Mestre Professora Coordenadora 

Morgana Dias Botelho ---- Estudante 
Desenvolvedora de 

atividades 

 

 Resumo Geral das Despesas Financeiras  

Categoria Total R$ 

Material de Consumo  

Serviço de Terceiro Pessoa Física ___ 

Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica ___ 

Diárias ___ 

Outras Despesas  ___ 

CUSTO GERAL DO CURSO/ PROJETO/PROGRAMA/ATIVIDADE  

 

Período de inscrição:  06.09 (09 de setembro) à 15.09 (15 de setembro) 

Local de inscrição:  Sala 327 (horários de intervalo - com aluna Morgana Botelho) 

Local de realização do Evento: IFRR 

 

 Apreciação / aprovação interna do curso/ projeto / programa / atividade 

 

  

________, ________ de _____________ de 

_______ 

              

           Coordenador do Evento 

 

 

 

 

________, ________ de _____________ de 

_______ 

 

Diretoria de Extensão Câmpus Boa Vista 

 

________, ________ de _____________ de 

_______ 

 

Coordenação de Extensão do Câmpus Boa Vista 

 


