
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PORTARIA Ng 4722, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Institui a Política Linguistica de Ensino,
Pesquisa e Extensão do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo e dá outras
providências.

0 REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Decreto de 5 de abril de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 6 de abril de
2017, seção 2, página 1,

CONSIDERANDO o art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, que compreende a educação como direito de todos, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;

CONSIDERANDO a busca de valorização das relações interculturais, da inclusão
social e do respeito 6 diversidade sociolinguística;

CONSIDERANDO que a internacionalização de conhecimentos é uma das
maiores intensões das Instituições de Ensino Superior atualmente, pois poderá
contribuir para um posicionamento estratégico internacional do pais mais
perfilado com um cenário global de inovação tecnológica focando,
prioritariamente, na promoção da melhoria da qualidade de vida em nosso
pais;

CONSIDERANDO que, o IFSP deve intensificar a troca de conhecimentos
internacionais e promover sua internacionalização a partir da vocação
estratégica pela qual foi criado;

CONSIDERANDO os princípios do IFSP que defendem o respeito 6 pluralidade e
diversidade cultural; e a formação socialmente referenciada do alunado e a sua
inserção no mundo do trabalho;

CONSIDERANDO a política de internacionalização do IFSP;

CONSIDERANDO a necessidade de ações e políticas linguisticas visando 6
melhoria da proficiência em diferentes idiomas, ampliando o acesso a idiomas
adicionais e suas culturas nas suas diversas variantes para servidores e
discentes.

CONSIDERANDO a promoção da aprendizagem de línguas estrangeiras como
uma ferramenta indispensável ao bom desenvolvimento de programas de
mobilidade e 6 internacionalização do IFSP;

CONSIDERANDO que este documento incorpora as sugestões da comunidade
acadêmica em consulta prévia feita pela Assessoria para Relações
Internacionais e seus Representantes nos Camp/ do IFSP;

CONSIDERANDO os diferentes estágios de implantação dos camp/ do IFSP
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RESOLVE:

Art. 1° Instituir a Política Linguistica de Ensino, Pesquisa e Extensão
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

POLÍTICA LINGUISTICA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP

TITULO I
Da natureza do documento

Art. 1. A Política Linguistica de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) é um documento
norteador, que estabelece princípios e diretrizes relacionados ao planejamento,
desenvolvimento e implementação de ações de ensino, pesquisa e extensão para a
área de línguas, compreendidos de forma indissociável, contribuindo para o seu
fortalecimento, para o cumprimento da missão institucional e para a efetivação do
processo de internacionalização do IFSP.

Art. 2. Esta Política considera a heterogeneidade da lingua, o contexto
social do aluno e sua sócio-historicidade, a multiplicidade de saberes e valores
implicados no ensino e aprendizagem de línguas, a interdisciplinaridade e o
multilinguismo, promovendo a diversidade que caracteriza os institutos federais,
bem como o respeito â singularidade de cada sujeito e de cada comunidade
linguistica.

Art. 3. Ainda que ao longo deste documento seja usado o termo lingua
para fazer referência ao objeto desta Política, sublinha-se que por lingua entende-
se a lingua em uso e, de forma mais ampla, as múltiplas linguagens que atuam na
mediação das interações sociais.

TÍTULO II
Das finalidades e objetivos

Art.4. São finalidades desta Política:

I - contribuir com o cumprimento da missão institucional, o que pressupõe a
compreensão da lingua como instrumento de empoderamento dos sujeitos e de
inclusão social;

II - responder às necessidades linguisticas da comunidade escolar em sintonia com
a realidade social em que os estudantes se inserem;

III - nortear a oferta de cursos, programas e projetos voltados ao ensino e â
aprendizagem de línguas, bem como a sua ampliação no âmbito do ensino, da
pesquisa e da extensão;

IV - discutir os conceitos e pressupostos teórico-metodológicos que balizam a
atuação da instituição no campo das línguas;

V - assumir o compromisso com a diversidade linguistica, tanto no que tange ao
plurilinguismo constitutivo de cada lingua em particular, quanto no que se refere 6
pluralidade das línguas (maternas e não maternas) que compõem a nossa oferta

r)t)u.formativa, de forma a demarcar pelo menos o espaço da lingua portugue a, da
Libras, do espanhol e do inglês nos currículos;
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VI - contribuir para a articulação de práticas didático-pedagógicas que possibilitem
o diálogo entre os professores de línguas e os demais professores e para o
desenvolvimento de práticas interdisciplinares.

VII - constituir uma Comissão Permanente de Política Linguistica, a fim de promover
a discussão e revisão desta política e seus desdobramentos.

Art. 5. Esta Política tem como objetivos:

I - orientar a implementação, no âmbito do IFSP em cada Campus, de cursos,
programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão na área de línguas, voltados
às demandas contemporâneas, à identidade institucional e às particularidades da
comunidade interna e externa dos Campus e do contexto social onde estão
inseridos;

II - organizar as ações de ensino e aprendizagem de línguas no âmbito teórico-
metodológico e didático-pedagógico, articulando professores e práticas;

Ill - nortear a atuação dos professores de línguas na instituição, de forma que
assumam compromisso com a interdisciplinaridade e com a singularidade,
diversidade cultural e linguistica dos sujeitos;

IV - sistematizar o compromisso institucional na área de línguas definido no âmbito
da oferta de línguas maternas e multiletramentos; da Formação Inicial e Continuada
em línguas; do trabalho com a literatura em lingua materna e não materna; da
formação continuada de professores para o ensino de línguas; da pesquisa aplicada
no ensino de línguas e do ensino de línguas como extensão;

V - estimular o diálogo com a comunidade escolar, outras instituições de ensino e
de pesquisa, assim como com órgãos de fomento, a respeito da atenção às
particularidades do ensino, pesquisa e extensão na Area de línguas, promovendo o
debate sobre essas atividades e sua análise critica;

VI - criar canais de comunicação variados com o uso dos idiomas;

VII - ofertar Português como Lingua Adicional para os estrangeiros (acolhimento e
acompanhamento);

VIII - Aplicar testes de proficiência como comprovantes de proficiência na
graduação/pós-graduação ou como avaliação diagn6stica para orientação sobre
proficiência (incluindo Celpe-Bras e outros testes com reconhecimento oficial, ou
testes de proficiêncica desenvolvidos oficialmente pelo IFSP);

IX - democratizar o acesso ao ensino de idiomas (Centro de Línguas);

X - validar ações do Centro de Línguas como atividade curricular complementar ou
para dispensa de disciplinas;

XI - articular a oferta organizada de idiomas pelos Centros de Línguas, conforme
diretrizes da Instituição;
XII - ampliar os espaços formativos de professores de línguas estrangeiras e de
português como lingua adicional na instituição ou em parceria com outras
instituições (consórcio);

XIII - capacitar alunos para participação em cursos oferecidos por professores
visitantes nacionais e internacionais, bem como professores para ministrarem
cursos em lingus estrangeiras;
XIV - promover na instituição eventos que permitam apresentação de trabalhos
científicos com a possibilidade de utilização do idioma estrangeiro (como
treinamento para apresentação no exterior);

XV - contribuir para promover a internacionalização do currículo dos programas de
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graduação e pós-graduação da instituição, bem como buscar, no futuro, promover
currículos internacionais.

TITULO Ill
Do ensino e das particularidades da oferta

Art. 6. Constituem pressupostos teórico-metodológicos que norteiam o
ensino de lingua materna e não materna no IFSP:

I - a autonomia do professor de línguas no processo de mediação da aprendizagem
e a percepção de que tanto estudante como professor são protagonistas do
processo de construção do conhecimento;

II - a concepção sócio-histórica de lingua/linguagem e o seu dialogismo constitutivo,
que estão implicados nos modos de ensinar, aprender e valorizar as diferentes
línguas;

Ill - a compreensão de que o significado é uma construção social, através da qual os
sujeitos agem no mundo;

IV - a necessidade de entender o discurso como uma construção social e percebê-
lo como uma forma de ação no mundo, de construção da realidade social e das
identidades individuais para a transformação social, ou seja, para resistir a práticas
hegemônicas;

V - a importância do ensino e da aprendizagem de lingua materna e não materna
como instrumento de empoderamento do sujeito, que lhe possibilita transitar por
diferentes esferas sociais e viabiliza o acesso a diversas culturas;

VI - a preocupação em instrumentalizar os alunos para utilizarem diferentes meios
e estratégias que os preparem para uma aprendizagem autônoma;

VII - o conceito de letramento ideológico e as implicações de uma abordagem
referenciada pelo reconhecimento de múltiplos letramentos atrelados às práticas
sociais plurais, ideológicas e culturais nas quais o sujeito se constitui;

VIII - a concepção de leitura, escuta/compreensão e produção textual (oral e
escrita) como processos de construção de sentidos nos quais tanto o autor quanto
o seu interlocutor têm protagonismo;

IX - a concepção de texto como materialização do discurso e produto da enunciação
numa dada situação de interação mediada pela lingua, sendo esta situada social e
axiologicamente e implica a utilização de um dado repertório de gêneros do
discurso;

X - a variação linguistica e a preocupação com a ampliação das competências
linguisticas dos alunos de forma a possibilitar que se expressem de maneira
adequada a cada situação de interação especifica, levando em conta suas
particularidades;

XI - a pertinência de uma abordagem inter/trans/multidisciplinar da lingua atrelada
aos seus contextos de uso;

XII - o texto como objeto de ensino e a preferência dada ao trabalho com textos
autênticos que circulam na sociedade e estão atrelados a situações reais de
interação no contexto de uma abordagem operacional e reflexiva da lingua,
concretizada em atividades de leitura, escuta, produção textual (oral/ escrita) e
análise linguistica;

XIII - a proposição de atividades de produção textual escrita implica a prática de
reescrita dos textos produzidos pelos estudantes, necessária ao processo reflexivo

ft V
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de construção de enunciados vinculados a cada situação de interação especifica e
de construção da autoria;

XIV - a proposição de atividades de produção textual oral implica a prática de
oralização de textos produzidos pelos estudantes, ou de produção oral propriamente
dita, necessária ao processo de seleção acadêmica (na apresentação de trabalhos)
e profissional (videos exigidos nas vagas de estágio e emprego).

TITULO IV
Das disposições finais

Art. 7 - Os casos omissos relativos à Política Linguistica do IFSP serão
analisados pela Comissão Permanente de Política Linguistica mediante consulta às
unidades envolvidas com a área, na busca de soluções.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Eduardo Antonio Modena
Reitor


