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I) Sobre os cursos TOEFL FATEC CsF e PRETOEFL FATEC CsF
Com o objetivo de aumentar as possibilidades de ingresso de alunos no Programa
Ciência sem Fronteiras, a Direção da FATEC de Itapetininga houve por bem implementar
dois cursos intensivos de inglês preparatórios para o exame TOEFL (Test of English as
Foreign Language), um dos principais e mais exigentes requisitos para ingresso no
Programa Ciência sem Fronteiras (CsF).
O Pré-TOEFL CsF e o TOEFL FATEC CsF são os dois cursos preparatórios
criados e que entraram em funcionamento a partir do 2° semestre de 2013 na unidade,
sendo destinados a alunos matriculados entre o 2º e 5º ciclo dos cursos de Tecnologia da
unidade que sejam de interesse das últimas chamadas do Programa CsF.
Seja Pré-TOEFL CsF ou TOEFL CsF, a finalidade do curso é preparar o aluno
para realizar o exame internacional na sua versão IBT (Internet Based Test), para tanto
ambos os cursos utilizam o mesmo material didático especializado, mas diferem entre si
no foco da preparação, isto é, enquanto o Pré-TOEFL resgata e amplia conhecimentos
prévios de Inglês necessários para o nível de exigência do exame, o TOEFL dedica-se a
trabalhar exclusivamente técnicas de realização e otimização de desempenho do/no
exame.
Esta iniciativa conta com a coordenação de um professor de Inglês da unidade e de
um aluno monitor de inglês instrutor dos cursos, ambos pertencentes ao Programa
FATEC Idiomas que em trabalho conjunto com a Central de Exames de Certificação do
Núcleo de Estudos de Linguagem da unidade oferecem os dois cursos anual e
exclusivamente para alunos da FATEC de Itapetininga.
Todos os participantes concluintes com aproveitamento de nota e frequência em
ambos os cursos recebem certificado de participação ao final dos mesmos.
A seguir apresentamos a organização, pré-requisitos e condições de participação
de ambos os cursos:

CURSO TOEFL CsF

(De 8 de março a 16 de junho de 2014)

1 encontro semanal de quatro horas cada
Horário: sábados das 9h00 ao meio dia.
Número de vagas: até dez alunos
Pré-requisitos:
• Estar matriculado entre 1º e 5º semestre de curso de tecnologia de interesse do
programa CsF (Agronegócio e ADS);
• Estar dispensado da disciplina Inglês de seu curso até o 4º semestre (inclusive);
• Possuir pontuação ≥ 600 no ENEM a partir de 2009 (para alunos do 4º e 5º ciclo);
• Possuir média geral a partir de 7,5 (entre o 2º e 5º semestre);
• Não possuir advertência em prontuário;
• Não possuir reprova em qualquer disciplina do curso.
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CURSO PRÉ-TOEFL CsF

(De 8 de março a 16 de junho de 2014)

1 encontro semanal de quatro horas
Horários: sábados das 14 às 18 horas.
Número de vagas: até doze alunos
Pré-requisitos:
• Estar matriculado entre o 2º e 4º semestre em curso de tecnologia de interesse do
programa CsF (Agronegócio e ADS);
• Estar dispensado da disciplina Inglês de seu curso até o 3º semestre (inclusive);
• Possuir média geral a partir de 7,5;
• Não possuir advertência em prontuário;
• Não possuir reprova em qualquer disciplina do curso.

II) Sobre o exame TOEFL IBT e o conteúdo dos cursos Pré-TOEFL e TOEFL CsF
A ementa dos dois cursos encontra-se relacionada às questões que o aluno irá encontrar
quando da realização do exame no seu formato IBT, qual seja:

Seção

Tempo

Perguntas Pontuação

1) Reading

60 a 80
minutos

36 a 56
perguntas

0 a 30

Ler 3 ou 4 trechos de textos acadêmicos e
responder às perguntas.

2) Listening

60 a 90
minutos

34 a 51
perguntas

0 a 30

Ouvir palestras, discussões em sala de aula e
conversas e responder às perguntas.

Intervalo

10 minutos

Tarefas

Intervalo (opcional e a critério do candidato)

3) Speaking

20
minutos

6 tarefas

0 a 30

Expressar uma opinião sobre um tópico
familiar, falar com base em tarefas de
compreensão de leitura e oral.

4) Writing

50
minutos

2 tarefas

0 a 30

Escrever respostas em forma de redação com
base em tarefas de compreensão de leitura e
oral, sustentar uma opinião por escrito.

Tabela 1. Estrutura do Exame TOEFL IBT

As aulas do curso PRE TOEFL e TOEFL ao longo da duração de cada curso visam
desenvolver técnicas de resolução para cada uma das seções constantes na tabela 1
acima. Simulados para cada área serão fornecidos pelos cursos. Sendo que ao final dos
mesmos há um simulado geral em condições similares às do exame.
Mais informações sobre a estrutura do exame, exemplos de questões de cada seção do
mesmo bem como da modalidade de Inglês oral em uso no exame podem ser
encontrados em: http://www.ets.org/pt/toefl/ibt/about/content/
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III) Score do TOEFL ITP requerido pelo Programa CsF
A seguir apresentamos os scores do TOEFL IBT da última chamada (2013) para os EUA
de acordo com a modalidade de bolsa a ser concedida:

Tabela 2. Grupos e Bolsa em função do resultado do TOEFL

Já o significado de cada grupo de bolsistas se encontra na tabela a seguir relacionado
com as respectivas pontuações possíveis no exame TOEFL IBT (41 a 120 pontos):
Bolsa

Período de duração da bolsa

GRUPO B

agosto de 2014 a julho de 2015 ou
setembro de 2014 a agosto de 2015

TOEFL
70 e acima

GRUPO B1

julho de 2014 a julho/agosto de 2015

61 a 78

GRUPO A2

agosto de 2014 a dezembro de 2015

41 a 60

Significado da bolsa
ingresso imediato no curso de
graduação (chamada EUA)
Aulas de Inglês por 8 semanas antes
do curso de graduação (chamada EUA)
Aulas de Inglês por 6 meses antes
do curso de graduação (chamada EUA)

Tabela 3. Significado dos scores do TOEFL obtidos em função do tipo de Bolsa

Os resultados acima são para a chamada do CsF para os Estados Unidos concedida pelo
edital de n° 156/2013. As datas e pontuações variam de chamada para chamada, bem
como de país para país. Para maiores e atualizadas informações acessar o portal do
Prgrama CsF em: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/instrucoes

IV) Da realização dos cursos TOEFL e PRETOEFL FATEC CsF
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Prof. Ms. Jefferson Biajone
Coordenador da Central de Exames de Certificação
Programa Fatec Idiomas área Inglês/NELFI/Fatec Itapetininga
Contato: jbiajone@gmail.com

