Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
EDITAL IFRS nº 13/2011
Curso De Aperfeiçoamento Em Língua Inglesa e Seminários Temáticos
Local: Alamo Colleges, San Antonio, Texas, Estados Unidos da América.
Período: 09 de janeiro a 03 de fevereiro de 2012.
Preencha as informações abaixo solicitadas completando as lacunas e/ou assinalando um (X).
1) Dados de Identificação
a. Nome completo:_______________________________________________
b. Instituição/Campus: ____________________________________________
c. Cargo: ______________________________________________________
d. Atividades/função que desenvolve:________________________________

e. Área de atuação:______________________________________________
2) O International English Language Testing System (IELTS) destina-se a pessoas que
precisam demonstrar seu nível de conhecimento de Inglês para fins específicos. A
pontuação de IELTS é reconhecida por universidades nos Estados Unidos, na Inglaterra e
em outros países, além de empresas, autoridades de imigração e outras instituições. Os
testes podem ser prestados durante o ano todo em mais de cem países. Os candidatos
recebem um relatório de seu desempenho, que varia de 1 (não-usuário) a 9 (usuário
expert).
Levando em consideração a descrição desses níveis na tabela abaixo, assinale um X na
coluna da direita que corresponde ao nível de Inglês que você considera ter:
Níveis de Desempenho (IELTS)
Descrição

9. USUÁRIO PLENO
8. USUÁRIO MUITO
BOM

7. BOM USUÁRIO

Descrição

Assinale

Tem pleno comando da língua: apropriado, preciso e fluente
com compreensão total. Equivale a usuário nativo culto.
Tem pleno comando operacional do idioma apresentando
apenas imprecisões e inadequações ocasionais não
sistemáticas. Mal entendidos podem ocorrer em situações não
familiares. Sustenta e administra bem argumentação complexa
e detalhada.
Tem comando operacional da língua, embora apresente
imprecisões, inadequações e mal entendidos em algumas
situações. Geralmente administra bem a linguagem complexa e
compreende o raciocínio detalhado.
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Geralmente tem comando eficiente da língua, apesar de
algumas imprecisões, inadequações e mal entendidos. Utiliza e
compreende linguagem complexa, particularmente em situações
familiares.
5. USUÁRIO
Tem comando parcial da língua, acompanhando o significado
MODERADO
geral na maioria das situações, embora com probabilidade de
fazer muitos erros. Deve ser capaz de administrar comunicação
básica em sua área.
4. USUÁRIO LIMITADO Sua competência básica é limitada a situações familiares. Tem
dificuldade freqüente em compreender e se expressar. Não tem
habilidade para usar linguagem complexa.
3. USUÁRIO
Expressa e compreende apenas o significado geral em
EXTREMAMENTE
situações muito familiares apresentando interrupções/falhas
LIMITADO
freqüentes na comunicação.
2. USUÁRIO
Não demonstra habilidade de comunicação real exceto por
INTERMITENTE
informações mais básicas usando palavras isoladas ou
expressões
em
situações
familiares
para
satisfazer
necessidades imediatas. Tem grande dificuldade em
compreender a linguagem falada e escrita.
1.NÃO USUÁRIO
Não tem habilidade para usar a língua além de algumas
palavras isoladas.
6. USUÁRIO
COMPETENTE

3) Passaporte válido: sim ( ), não ( )
Se sim, até quando? ___________Número do passaporte__________
4) Já tem visto para os EUA? Sim ( ), não ( )
Se sim, é válido até quando?_____________________
5) Já fez alguma viagem internacional: sim ( ), não ( )
Se sim, faça uma breve descrição__________________

6) Já fez algum curso de inglês? Sim ( ), não ( )
Se sim, faça uma breve descrição (ch; instituição...)__________________

7) O inglês como ferramenta na sua vida pessoal e profissional pode ser caracterizado como:
( ) Geralmente não precisa usar
( ) Usa, mas com pouca freqüência
( ) Usa com bastante freqüência
( ) É indispensável
8) Assinatura do servidor / candidato: ____________________________________
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9) Autorização do local de lotação do servidor
9.1 Parecer da chefia imediata:
(declaração expressa concordando, ou não, com a liberação do servidor no período
do curso)

Nome:_______________________________________

Assinatura e carimbo: ____________________________

9.2 Parecer da Direção do Campus/ ou Reitora (para servidores da reitoria):
(declaração expressa concordando, ou não, com a liberação do servidor no período
do curso)

Nome: _______________________________________

Assinatura e carimbo: ____________________________
Observações:
1. preencher, imprimir e assinar o presente Anexo; encaminhar conforme item 4.2.1 do Edital IFRS nº13/2011 ou
2. encaminhar documento assinado e escaneado no formato .pdf (portable document file) através do e-mail intercambio@ifrs.edu.br ,
bem como cópia impressa e assinada, via SEDEX, conforme item 4.2.2 do Edital IFRS nº13/2011.
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