
CURSO TURMA ALTISSIA GESTOR
ADMINISTRAÇÃO 272 - 04AN INGLÊS II  Profº Turibio
ARQUITETURA E URBANISMO 208 - 06AN ESPANHOL II Profº Enio
ARQUITETURA E URBANISMO 249 - 04AN INGLÊS II Profº Enio
BIOMEDICINA 183 - 04AM INGLÊS II Profª Adriana
BIOMEDICINA 183 - 04AN INGLÊS II Profª Adriana
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 261 - 02AN INGLÊS I Profª Cilene
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 275 - 04AN INGLÊS II Profº Lucio
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 274 - 04AN INGLÊS II Profº Voney
COMÉRCIO EXTERIOR 273 - 04AN INGLÊS II  Profº Turibio
COMUNICAÇÃO SOCIAL HABILITAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA 287 - 04AN INGLÊS II Profº Leandro
DIREITO 264 - 04AM INGLÊS II Profª Estela
DIREITO 264 - 04AN INGLÊS II Profª Estela
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO 250 - 04AM INGLÊS II Profª Alessandra
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO 250 - 04AN INGLÊS II Profª Alessandra
EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA 251 - 04AM INGLÊS II Profª Alessandra
EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA 251 - 04AN INGLÊS II Profª Alessandra
ENFERMAGEM 252 - 04AM INGLÊS II Profª Luz
ENFERMAGEM 252 - 04AN INGLÊS II Profª Luz
FARMÁCIA 253 - 04AN INGLÊS II Profª Cícera Cristina
FISIOTERAPIA 254 - 04AM INGLÊS II Profº Antonio Augusto
FISIOTERAPIA 254 - 04AN INGLÊS II Profº Antonio Augusto
JORNALISMO 288 - 04AN INGLÊS II Profª Lilian
MEDICINA SÃO PAULO 1132 - 01AI INGLÊS I Profº Sergio
MEDICINA SÃO PAULO 1132 - 02AI INGLÊS II Profº Sergio
MEDICINA SÃO CAETANO 303 - 01AI INGLÊS I Profº Sergio
MEDICINA SÃO CAETANO 303 - 02AI INGLÊS II Profº Sergio
MEDICINA VETERINÁRIA 247 - 02AM INGLÊS I Profª Rana 
ODONTOLOGIA 285 - 04AM INGLÊS II Profº Renato
ODONTOLOGIA 286 - 04AN INGLÊS II Profº Renato
PEDAGOGIA 284 - 04AN INGLÊS II Profª Marta
PSICOLOGIA 276 - 04AM INGLÊS II Profª Rebeca 
PSICOLOGIA 276 - 04AN INGLÊS II Profª Rebeca 



TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 259 - 02AN INGLÊS I Profª Cilene
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 259 - 02BN INGLÊS I Profª Cilene
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 278 - 04AN ESPANHOL I  Profº Turibio
TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 279 - 04AN ESPANHOL I  Profº Turibio
TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 235 - 04AN INGLÊS II Profº Luciano

INGLÊS I 
INGLÊS II

ESPANHOL II
ESPANHOL I

AVALIAÇÃO
Os critérios de avaliação serão compostos pela realização de pelo menos 2 testes de avaliação linguística, pela realização de exercícios presentes 
na trilha de aprendizagem da plataforma Altíssia e pelo cumprimento de uma carga horária mínima de utilização da plataforma, originando os 
seguintes 4 (quatro) requisitos:

1 – Fazer o teste inicial (teste de avaliação linguística), encaixando-se em um dos 7 (sete) possíveis níveis de aprendizagem da Plataforma, de 
acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência: A1-, A1 e A2 (nível iniciante); B1 e B2 (nível intermediário); e C1 e C2 (nível avançado).
2 – Cumprir 40h de estudos na Plataforma, sendo obrigatório atingir, no mínimo, 75% desse total.
3 – Fazer, no mínimo, 50% das atividades previstas na trilha de aprendizagem da Plataforma (trilha sugerida para o nível alcançado no primeiro 
teste)
4 – Fazer novo teste de avaliação linguística na Plataforma.

Observações:
1 - A realização de um novo teste somente é permitida pela Plataforma transcorridos, no mínimo, 30 dias da data do teste inicial.
2 – A manutenção do estudante no mesmo nível de aprendizagem da Plataforma Altíssia entre o teste inicial e o segundo teste NÃO acarretará 
reprovação na disciplina Língua Inglesa I.

Ao final do período de avaliação, o estudante que cumprir TODOS os 4 (quatro) critérios de avaliação acima descritos receberá o conceito 
CUMPRIU estando, portanto, aprovado na disciplina; ao passo que o estudante que deixar de cumprir qualquer um dos 4 (quatro) critérios 
receberá o conceito NÃO CUMPRIU, caracterizando sua reprovação na disciplina.

PROFICIÊNCIA
Ao estudante que alegar possuir habilidades e competências avançadas na língua inglesa será concedida a oportunidade de realizar teste de 
proficiência visando atestar sua fluência e avaliar sua capacidade de comunicação em inglês por meio da escrita, leitura, oralidade e audição.

O teste deverá ser previamente agendado pelo email teste.altissia@online.uscs.edu.br; e realizado na sala da Gestão USCS da Plataforma Altissia, 
localizada no Campus Barcelona, cabendo dispensa do cumprimento regular da disciplina Língua Inglesa I ao estudante que obtiver, no mínimo, 
o nível C1 no teste de avaliação linguística da Plataforma Altissia.

Ao estudante que não lograr êxito no teste de proficiência em língua inglesa será concedida uma nova e derradeira oportunidade, mas somente 
após transcorridos, no mínimo, 30 dias da primeira tentativa.
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