
AÇÕES DE EXTENSÃO EM 2019        

 CURSO - ESPANHOL BÁSICO 
Coordenador(a): AMANDA DA SILVA FERREIRA DIAS

RESUMO: O curso de Espanhol Básico – Módulo 1 visa proporcionar aos aprendizes o desenvolvimento de competências necessárias 
para a compreensão de conceitos da língua espanhola nas quatro habilidades, compreensão e expressão oral, compreensão e expressão
textual, em nível básico. Para tanto, o material didático e a abordagem metodológica trabalham a realidade do aluno em seu contexto 
sociocultural. O curso propõe 60h para o módulo básico 1, divididas em encontros de 3 horas semanais. Nesse contexto, a proposta 
atende, de forma mais específica, às diretrizes III e IV do presente edital, uma vez que, o domínio da língua espanhola é uma demanda
social tanto da cidade de Maragogi, como as demais cidades turísticas ao seu redor. Ao mesmo tempo, o estudo de uma língua 
estrangeira contribui no desenvolvimento de uma consciência cidadã e possibilita a inserção dos participantes no mercado de trabalho.

 CURSO - INGLÊS INTERMEDIÁRIO 
Coordenador(a): JAIRO SANTOS FERREIRA

RESUMO: O curso Pré Intermediário de Língua Inglesa vem a dar continuidade ao curso Básico de Língua Inglesa oferecido no ano de
2018  e  busca  oferecer  aos  profissionais  que  trabalham  na  indústria  do  turismo  no  Município  de  Maragogi  e  adjacências  o
desenvolvimento da fluência oral na língua inglesa de forma ampla, motivante e relevante, ao mesmo tempo que desenvolvendo as
quatro habilidades linguísticas (ler, ouvir, falar e escrever) de forma articulada e sistemática, a qual se realiza mais eficientemente em
contextos interativos. O domínio da habilidade oral representa grande relevância para o público alvo, visto que este é composto por
profissionais  que  já  atuam  no  mercado  de  trabalho  voltado  para  a  área  do  turismo,  na  qual  o  domínio  da  língua  inglesa  é
extremamente necessário.

 Agente de recepção e reservas em Meios de Hospedagem 
Coordenador(a): AMANDA DA SILVA FERREIRA DIAS

RESUMO: Ampliar a percepção e a visão da qualidade de atendimento como diferencial num mercado cada vez mais competitivo,
analisando atitudes, posturas e situações que refletem bom e mau atendimento. Referenciar e explorar estratégias compromissadas
com excelência de atendimento ao turista. O curso vincula-se, em especial, às diretrizes 1 a 3 que define a extensão como processo
educativo no IFAL, pois, ao capacitar profissionais para o atendimento ao turista em cidades como Maragogi e outras ao seu redor,
destinos turísticos mundialmente procurados, integra o ensino à essa demanda social e econômica, ao mesmo tempo em que contribui
para  o  desenvolvimento  social,  estabelecendo  interação  e  troca  de  saberes  entre  a  comunidade  externa  e  interna  do  campus
Maragogi.

 Agente de recepção e reservas em Meios de Hospedagem 
Coordenador(a): SIBELE CASTRO SILVA

RESUMO: Ampliar a percepção e a visão da qualidade de atendimento como diferencial num mercado cada vez mais competitivo,
analisando atitudes, posturas e situações que refletem bom e mau atendimento. Referenciar e explorar estratégias compromissadas
com excelência de atendimento ao turista. O curso vincula-se, em especial, às diretrizes 1 a 3 que define a extensão como processo
educativo no IFAL, pois, ao capacitar profissionais para o atendimento ao turista em cidades como Maragogi e outras ao seu redor,
destinos turísticos mundialmente procurados, integra o ensino à essa demanda social e econômica, ao mesmo tempo em que contribui
para  o  desenvolvimento  social,  estabelecendo  interação  e  troca  de  saberes  entre  a  comunidade  externa  e  interna  do  campus
Maragogi.

 Desenvolvimento Educacional e Social 
Coordenador(a): GUTEMBERG LIMA DA SILVA



RESUMO: O curso de De Desenvolvimento Educacional e Social tem o intuito de revisar conteúdos de Língua Portuguesa cobrados em
provas de concursos públicos em geral.  Considerando que Português é a disciplina presente na maioria das provas de concursos
públicos nos níveis fundamental, médio e superior, esse curso será útil a participantes dos três níveis. As aulas serão ministradas no
Auditório do Campus Maragogi nas quartas-feiras (3 horas) e nas quintas-feiras (2horas), totalizando 5 horas semanais. As aulas serão
ministradas por dois professores do campus Maragogi - IFAL. Esse curso atende, assim, a diretriz III do edital de cursos de extensão.

 Desenvolvimento Educacional e Social 
Coordenador(a): CLEIDSON JACINTO DE FREITAS

RESUMO: O curso será  voltado para interessados em estudar  Português e  Matemática  básicos,  ampliando,  assim,  a  qualificação
profissional. Dada a não oferta de cursos dessa natureza na região, este curso de extensão faz-se necessário uma vez que atende a
uma demanda da comunidade que anseia por essas aulas dado o caráter objetivo de auxiliar os que tenham pelo menos o ensino
fundamental através de revisão de conteúdos cobrados também em certames públicos, atendendo assim a diretriz III do edital de
cursos de extensão.

 OPERADOR DE COMPUTADOR 
Coordenador(a): EWERTON HALLAN DE LIMA SILVA

RESUMO: Atualmente a tecnologia mostra-se mais importante a medida em que avançamos no século 21 e vem ganhando cada vez
mais espaço nas empresas pois põem em prática o pensamento estratégico e competitivo do seu funcionário, com isso a tecnologia se
tornou um dos principais aliados de uma empresa e do trabalhador, garantindo sua permanência no mercado de trabalho. A proposta
seria promover um curso de 60 horas para capacitar pessoas de comunidades locais,  prioritariamente assentados,  em função da
carência  de  oportunidade  de  formação  para  o  mercado  de  trabalho.  Essa  situação  foi  explicitada  em  reunião  com  lideranças
comunitárias - conforme Anexo I. A proposta do Curso vem de encontro com as carências de formação tecnológica da região Norte de
Alagoas, entendemos inclusão digital como fator preponderante pra inserção e manutenção das pessoas ativas e formalmente inseridas
no mercado, bem como na continuidade de seus estudos e formação profissional.

 OPERADOR DE COMPUTADOR 
Coordenador(a): CASSIANO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE

RESUMO: Atualmente a tecnologia mostra-se cada vez mais essencial a medida que avançamos no século 21, e vem ganhando cada
vez mais espaço nas empresas pois incrementa o pensamento estratégico e competitivo dos empreendimentos e como conseqüência do
seus funcionários. Com isso a tecnologia se torna um dos principais aliados de uma empresa para garantir agilidade, praticidade e
maior qualidade em seus serviços oferecidos. Porém, a maioria das empresas não capacita o seu próprio empregado para que ele
consiga trabalhar bem com as tecnologias no seu ambiente de trabalho. Assim, a proposta seria promover um curso de 120 horas para
a capacitação dos funcionários das redes hoteleiras de Maragogi e Japaratinga, para que os mesmos estejam aptos para melhorarem a
sua atuação profissional na rede hoteleira nas áreas de tecnologia.


