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DIRETORIA DE EXTENSÃO E PROJETOS 

                

Cursos Extensão IMPARH - 2022.1 
 

1. Espanhol Instrumental - Com o objetivo de desenvolver a compreensão leitora de textos científicos em 
língua espanhola, o curso de Espanhol Instrumental proporciona ao aluno o entendimento de textos em 
espanhol de diversas áreas. Público alvo: Comunidade em geral interessada em leitura de textos científicos 
em espanhol. Carga horária 60h/a. 
HORÁRIO: Segundas e quartas, 19h às 21h. lOCAL: IMPARH- inscrições de 21/02 à 29/03 ; Valor: R$ 300,00.  
Início das aulas: 21/03/2022 - término: 15/06/2022. 
 
2. Inglês Instrumental - Com o objetivo de desenvolver a compreensão leitora de textos científicos em língua 
inglesa, o curso de Inglês Instrumental proporciona ao aluno a prática de técnicas de abordagens para o 
entendimento de textos em inglês de diversas áreas. Público alvo: Comunidade em geral interessada em 
leitura de textos científicos em inglês. Carga horária 60h/a. 
HORÁRIO: Segundas e quartas, 19h às 21h. lOCAL: IMPARH- inscrições de 21/02 à 29/03 ; Valor: R$ 300,00.  
Início das aulas: 21/03/2022 - término: 15/06/2022 
 
3. Conversação em língua Italiana - Com o objetivo de desenvolver a habilidade comunicativa (oralidade), o 
curso de conversação em língua italiana irá revisar o vocabulário e a pronúncia adequada das palavras e 
frases usadas frequentemente na língua italiana. Carga horária: 50h/a. 
HORÁRIO: Terças e quintas, 17h às 19h. lOCAL: IMPARH- inscrições de 21/02 à 29/03 ; Valor: R$ 100,00.  
Início das aulas: 18/03/2022 - término: 25/06/2022 
 
 
4. Conversação em língua Alemã - Com o objetivo de desenvolver a habilidade comunicativa (oralidade), o 
curso de conversação em alemão irá revisar o vocabulário e a pronúncia adequada das palavras e frases 
usadas frequentemente na língua alemã. Carga horária: 50h/a. 
HORÁRIO: Terças e quintas, 15h às 17h. lOCAL: IMPARH- inscrições de 21/02 à 29/03 ; Valor: R$ 100,00.  
Início das aulas: 18/03/2022 - término: 25/06/2022 
 
 
5. Gramática Básica da língua Inglesa - O curso consiste em unidades temáticas, sendo cada uma composta 
por tópicos gramaticais diferentes. Os temas abordados serão relacionados à revisão dos principais tempos 
verbais da língua inglesa, dos verbos modais e auxiliares, bem como das formas afirmativa, interrogativa e 
negativa, pronomes e principais conjunções. Público-alvo: Alunos do Centro de Línguas do IMPARH, 
especificamente aqueles do semestre I ao semestre IV, ou qualquer outro aluno que deseje revisar a 
gramática da língua inglesa.  Carga Horária: 50h/a 
HORÁRIO: Sextas feiras, 14h às 18h. lOCAL: IMPARH- inscrições de 21/02 à 29/03 ; Valor: R$ 100,00.  
Início das aulas: 18/03/2022 - término: 25/06/2022 
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6. Gramática Avançada da língua Inglesa - Desenvolver a habilidade gramatical do aluno, bem como revisar 
pontos já estudados em sala de aula é o que pretende o curso de gramática avançada da língua inglesa. Os 
temas abordados serão relacionados aos aspectos gramaticais básicos da estrutura de lingua inglesa e a 
estruturação das sentenças. Público alvo: Alunos do centro de línguas, especificamente aqueles do semestre 
V ao semestre VII, ou qualquer outro aluno que deseje revisar a gramática da língua inglesa. Carga Horária: 
50h/a 
HORÁRIO: Sextas feiras, 08h às 12h. lOCAL: IMPARH- inscrições de 21/02 à 29/03 ; Valor: R$ 100,00.  
Início das aulas: 18/03/2022 - término: 25/06/2022 
 
 
7. LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais - Proporcionar aos alunos o conhecimento de uma nova língua natural, 
gerar competências comunicativas que valorizem a educação e a cultura da comunidade surda são os 
principais objetivos do curso de LIBRAS, que irá apresentar características fundamentais da Língua Brasileira 
de Sinais para iniciação ao seu aprendizado e ao contato com pessoas surdas. Público alvo: Comunidade em 
geral interessada em Lingua Brasileiras de Sinais. Carga-horária: 60h/a (Módulos 1, 2 e 3, perfazendo um 
total de 180h/a). 
HORÁRIO: LIBRAS MODULO 2 - SÁBADO - 13h às 17h. lOCAL: IMPARH 
HORÁRIO: LIBRAS MODULO 1 - Segunda e quarta 17h as 19h. LOCAL: AMC 
HORÁRIO: LIBRAS MÓDULO 1- terça e quinta 17h as 19h. LOCAL: IMPARH 
- inscrições de 14/02 à 20/03 ; Valor: R$ 300,00.Início das aulas: 05/03/2022 - término: 18/06/2022 
 
8. Avançado em língua Inglesa - O curso ADVANCED tem por objetivo estimular o pensamento crítico sobre 
cada unidade temática e desenvolver a prática do vocabulário em exercícios contextualizados, 
proporcionando uma melhora significativa na fluencia da língua inglesa. Público-alvo: Alunos que 
comprovem certificação mínima de 360h/a em língua inglesa oriundo dos diversos centros de línguas do 
Brasil. Carga Horária: 60h/a cada semestre. O curso é formatado em quatro semestres, que ao final do 4º 
semestre certifica-se com 240h/a. O curso é chancelado pela National Geographic Learning. 
ADV 1 -  HORÁRIO: terça e quinta, 19h as 21h - LOCAL: IMPARH 
ADV 2 - HORÁRIO: segunda e quarta, 19h as 21h - LOCAL: IMPARH 
ADV 3 - HORÁRIO: segunda e quarta, 19h as 21h - LOCAL: IMPARH 
- inscrições de 14/02 à 20/03 ; Valor: R$ 200,00.Início das aulas: 05/03/2022 - término: 18/06/2022 
 
 
9. Avançado em língua Espanhola - O curso AVANZADO tem por objetivo desenvolver a prática do 
vocabulário em exercícios contextualizados, proporcionando uma melhora significativa na fluencia da língua 
espanhola. Público-alvo: Alunos que comprovem certificação mínima de 360h/a em língua espanhola 
oriundo dos diversos centros de línguas do Brasil. Carga Horária: 60h/a cada semestre. O curso é formatado 
em quatro semestres, que ao final do 4º semestre certifica-se com 240h/a. 
AVANZADO 1 -  HORÁRIO: segunda e quarta, 13h as 15h - LOCAL: IMPARH 
- inscrições de 14/02 à 20/03 ; Valor: R$ 200,00.Início das aulas: 05/03/2022 - término: 18/06/2022 
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10. Cursos sequenciais de lingua inglesa para servidores e militares - Desenvolver de forma sequencial (seis 
semestres) as quatro habilidades (leitura, escrita, comunicação oral e compreensão auditiva) da língua 
inglesa, com ênfase na comunicação oral, é o objetivo do curso de inglês para servidores. Público-alvo: 
Servidores e/ou militares que através de convênio e solicitação por ofício, iniciam turmas de primeiro 
semestre no intuito de seguir sequencialmente até o sexto semestre, perfazendo um total de 360h/a ao 
final. Carga Horária 60h/a (cada semestre). 
INGLES 1 - AMC / SERVIDORES / IMPARH - HORÁRIO: SÁBADO MANHÃ - 8h as 12h.  
INGLES 2 - BPM / IMPARH - HORÁRIO: SÁBADO TARDE - 13h as 17h. 
INGLES 5 - BPTUR / UNISEG II ALDEOTA / IMPARH - HORÁRIO: SÁBADO TARDE - 13h as 17h. 
INGLES 6 - CAIC RDO GOMES / IMPARH - HORÁRIO: SÁBADO MANHÃ - 8h as 12h 
- inscrições de 14/02 à 20/03 ; Valor: R$ 200,00.Início das aulas: 05/03/2022 - término: 18/06/2022 
 
    
11. Produção Textual em língua Portuguesa  - No curso, o aluno irá praticar a comunicação verbal (leitura e 
escrita), com o enfoque no padrão discursivo circulante em diversas esferas da área comunicativa. Serão 
dadas orientações para o processo de textualização, o que irá possibilitar a compreensão e a produção de 
textos de forma correta e adequada às características e funções do gênero textual. Público-alvo: 
Comunidade em geral interessada em produção de textos científicos em língua portuguesa. Carga Horária: 
50h/a. 
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Coordenação Pedagógica Extensão / IMPARH 

 
 


