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EDITAL PARA ADESÃO AO PROGRAMA 
DE LEITORES FRANCESES – CONIF/AI Nº 01/2018 

 

ANEXO I 
 

 
ADESÃO AO PROGRAMA DE LEITORES FRANCESES 

2017-2018 
 
 

DADOS BÁSICOS 

Identificação da Instituição IFPB – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
da Paraíba 

Coordenador designado Coordenação Geral: ARINTER – Assessoria Relações 

Internacionais - Mônica Maria Montenegro de Oliveira 
 

Coordenação/Supervisão - Campus João Pessoa: Ivan 
Cupertino Dutra 

E-mail do coordenador Coordenação Geral: monicammo@gmail.com – 
monica.oliveira@ifpb.edu.br - arinter@ifpb.edu.br 

 

Coordenação Campus João Pessoa: ivan.dutra@ifpb.edu.br – 
despaisado@yahoo.com 

Telefone do coordenador Coordenação Geral: Fixo (83) 3612 9711 

Tim (83) 9 9979 2225 - Oi (83) 9 8832 7949 
 

Coordenação Campus João Pessoa: Fixo (83) 3612 1142 
Oi (83) 9 8136 8122 

mailto:monicammo@gmail.com
mailto:monica.oliveira@ifpb.edu.br-
mailto:monica.oliveira@ifpb.edu.br-
mailto:ivan.dutra@ifpb.edu.br
mailto:despaisado@yahoo.co
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EDITAL PARA ADESÃO AO PROGRAMA 
DE LEITORES FRANCESES – CONIF/AI Nº 01/2018 

 

ANEXO II 
 

 
PLANO DE TRABALHO 

PROPOSTA INICIAL 

 

I – Instituição  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba 

– IFPB - 

 
II – Coordenador Nome 

Profa Mônica Maria Montenegro de Oliveira 

Telefone 
Fixo (83) 3612 9711 
Celular (83) 9 9979 2225 – (83) 9 8832 7949 

E-mail 
monicammo@gmail.com – arinter@ifpb.edu.br 
monica.oliveira@ifpb.edu.br 

 

III – A instituição possui 
alojamento? 

 

( ) SIM 
( X ) NÃO 

 

IV – Pagamento 
(procedimento institucional) 

Na época do planejamento da ação para o ano em curso é 

elencada a necessidade de adesão ao Programa de Professores 

Leitores Franceses. 

 
Ao ser confirmado o envio do(a) professor(a) pela 

Embaixada/CONIF, enviamos memorando à Reitoria, com uma 

cópia desta confirmação, o termo de referência escrito com os 

dados do projeto e os valores que serão desembolsados para o 

mailto:monicammo@gmail.com
mailto:arinter@ifpb.edu.br
mailto:monica.oliveira@ifpb.edu.br
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pagamento do auxílio ao professor, contrato enviado pela 

embaixada, carta de adesão do Reitor e a solicitação de que seja 

feito empenho no valor necessário aos nove meses em que o(a) 

professor(a) estagiará no IFPB como nossa contrapartida. 

 
O Gabinete da Reitoria encaminha o professor à Pro Reitoria de 

Administração e Finanças (PRAF) para as providências. A Pró 

Reitoria de Administração e Finanças encaminha à Procuradoria 

Jurídica para conhecimento e apreciação e, ao receber o processo, 

encaminha aos setores competentes para as providências cabíveis 

como, dotação orçamentária e empenho do valor do auxílio para o 

depósito na conta corrente do (a) professor(a). 

 
Ao chegar ao Brasil, o(a) professor(a) se apresenta à Receita 

Federal com toda a documentação e obtém o seu CPF - 

(atualmente, há professores que já trazem seu CPF de 

Brasília/França). 

 
O(a) professor(a) munido dos seus documentos será levado ao 

Banco do Brasil para que possa abrir uma conta corrente. 

O número da conta e da agência são encaminhados à Pró Reitoria 

de Administração e Finanças (PRAF) com cópia para Diretoria de 

Administração do Campus João Pessoa. Durante os 09 (nove) 

meses, a Diretoria de Desenvolvimento de Ensino solicitará à 

Diretoria de Administração do Campus João Pessoa o depósito no 

valor estipulado pelo contrato na conta corrente do(a) professor(a) 

com cópia para ARINTER. 

 

 
V – Campus ou campi em 
que as ações serão 
implementadas 

Cursos: Campus João Pessoa & Reitoria 

Campus Cabedelo & Campus Cabedelo Centro. 

 
 

Ações/Atividades de cooperação linguística, educativa e cultural: 
Campus João Pessoa, Campus Cabedelo/Campus Cabedelo 
Centro 

 

VI – Logística de transporte 
para atividades realizadas 
em mais de um campus 

 

( X ) carro institucional 
( X ) ônibus (mediante ressarcimento) 
( ) outro: 

 

VII- Justificativa para 
implementação do 
programa 

 

A inserção dos Institutos Federais no meio acadêmico 

internacional caracteriza-se como expressão maior do exercício de 

sua plenitude, uma vez que a cooperação interinstitucional visa a 

fortalecer a capacitação acadêmica, técnica, científica e cultural 

das instituições de ensino superior. 
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No intuito de atender as diretrizes e os objetivos da Política de 

Internacionalização e da Política de Línguas/Linguística, o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba ( IFPB) 

propõe, em parceria via CONIF/Embaixada da França, promover o 

programa de intercâmbio de professores leitores franceses – troca 

de experiências entre estudantes, servidores, pesquisadores e 

gestores -, fomentar ações no sentido de estimular e elaborar 

projetos voltados à educação profissional e tecnológica que levem 

a comunidade interna a empreender mobilidade internacional e 

conhecer/difundir a cultura francesa. 

 
A implementação e institucionalização das ações da Política de 

Internacionalização e da Política de Línguas/Linguística , por meio 

da Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais (ARINTER) 

são realizadas tendo como perspectiva a inserção, tanto dos 

discentes quanto dos servidores do IFPB em uma sociedade cada 

vez mais interativa e internacionalizada, que exige dos 

profissionais uma nova visão de mundo para fazer frente a um 

mundo do trabalho cada vez mais competitivo. Ainda, proporciona 

a oportunidade de interação e qualificação dos envolvidos nos 

diferentes tipos de atividades acadêmico-científica e cultural. 

 
O IFPB está em processo de implementação e institucionalização 

do Centro/Núcleo de Línguas, Cultura e Estudos Linguísticos em 

todos os campi e campi avançados, como uma das ações de 

política de internacionalização e política linguística – capacitação 

da língua e cultura francesas como fator essencial para execução 

de ações em torno do ensino do idioma francês e do intercâmbio 

cultural Brasil/França – que tem estimulado os estudantes e 

servidores do IFPB o gosto pela língua e cultura francesas. 

 
 
 

VIII – Objetivos a) Geral 

Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre os diferenciais da 

experiência internacional na formação acadêmica e 

profissional, proporcionando novas vivências e 

oportunidades – eventos, cursos, estágios, pesquisas, entre 

outros. 

 
Promover a fluência na língua francesa aos servidores e 

discentes do IFPB, visando à participação em programas de 

intercâmbio ou mobilidade acadêmica internacional, bem 

como qualificá-los para o mundo do trabalho. 

 

b) Específicos 

Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre os diferenciais da 

experiência   internacional   na   formação acadêmica  e 
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IX – Resultados esperados  

Servidores e estudantes capacitados em língua e cultura francesas 

para a comunicação nos Campi e Reitoria, usando o idioma para 

participar eventos, de programas de intercâmbio e mobilidade, além 

de pesquisas conjuntas com os possíveis parceiros franceses. 

 

X – Estratégias para 
sustentabilidade do 
programa 

 
- Visitas aos Campi localizados na Grande João Pessoa. 
- Participação em aulas de Português como Língua Adicional. 
- Planejamento das aulas. 
- Aulas de reforço das habilidades linguísticas 
- Divulgação do Curso nas salas de aula, no site institucional e nas 
redes sociais. 
- Realização de entrevistas na TV IFPB, Rádio IFPB, Site Notícias 
para divulgar a língua, cultura e sociedade: similaridades e 
diferenças. 
- Promoção de ações de cooperação linguística, educativa e cultural: 
rodas de conversa, varal poético, café literário, feira, festival de 
vídeos/filmes, dança, música, exposição, concurso, etc. 

 
XI – Matriz lógica 

Resultados Atividades Indicadores 

1 – 30 estudantes 
capacitados 
(graduação e/ou pós 
graduação) 

 

Campus João Pessoa 

1 – Adesão do Campus João 
Pessoa 
2 – Divulgação do curso 
3 – Inscrição dos estudantes 
4 – Formatação da oficina 
5 – Produção de material 
didático 

1 – Número de respostas favoráveis 
à adesão 
2 – Afixação de cartazes, notícia no 
site, redes sociais, uso de boletim 
eletrônico e e-mails 
3 – Número de estudantes 
4 – Número de apostilas/materiais 
distribuídos 
5 – Certificação 

 1 – Adesão do Campus João 1 – Número de respostas favoráveis 

Ampliar a capacidade dos servidores e discentes por 

intermédio dos conteúdos culturais, sociais e históricos 

trazidos pelo aprendizado de um novo idioma. 

Promover a fluência na língua francesa aos servidores e 

discentes do IFPB, visando à participação em programas de 

intercâmbio ou mobilidade acadêmica internacional, bem 

como qualificá-los para o mundo do trabalho. 

profissional, proporcionando novas vivências e 

oportunidades – eventos, cursos, estágios, pesquisas, entre 

outros. 
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2 – 30 servidores 
capacitados 

 

Campus João Pessoa – 15 

Reitoria - 05 

Outros Campi – 10 

(localizados na Grande 
João Pessoa) 

Pessoa e Reitoria. 
2 – Divulgação do curso 
3 – Inscrição dos servidores 
(4 – Formatação da oficina 
5 – Produção de material 
didático 

à adesão 
2 – Afixação de cartazes, notícia no 
site, redes sociais, uso de boletim 
eletrônico e e-mails 
3 – Número de servidores 
capacitados 
4 – Número de apostilas/materiais 
distribuídos 
5 – Certificação 

 

3 – Visitas aos Campi 
localizados na Grande João 
Pessoa 

 
 

Roda de Conversa 
Feira Cultural 
Café Literário 
Festival: filme, dança, 
teatro, música 
Varal Poético 

 

Divulgação 
Inscrição 

 

Declaração de participação 

4. Visitas a órgãos/ 
instituições (Aliança 
Francesa, UFPB, etc) 

 

Divulgação 
 

Fotos, Vídeos, Exposição. 

 
XII – Cronograma de execução das atividades 

Mês Local Atividades de ensino Atividades diversas 

1 
Setembro 

 

Campus João 
Pessoa 

Agosto: Divulgação, Inscrição 
Planejamento 

Palestra 
Campus João Pessoa 

Aula  Inaugural 
Sondagem & Nivelamento 

 
Visita à Aliança Francesa, UFPB. 

Básico I (04 aulas) 
 

Básico II (04 aulas) 
 

Conversação (02 aulas) 
 

Reforço das habilidades 
linguísticas 
(02 aulas) 

 

2 
Outubro 

 

Campus João 
Pessoa 

Básico I  (04 aulas) 
 

Básico II (04 aulas) 

Roda de Conversa 

Conversação (02 aulas) 

Reforço das habilidades 
(02 aulas) 

3 
Novembro 

 

Campus João 
Pessoa 

Básico I (04 aulas) 

Básico II (04 aulas) 

Conversação (02 aulas) 

Café Literário 
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  Reforço das habilidades 
(02 aulas) 

 

4 
Dezembro 

Campus João 
Pessoa 

Básico I (04 aulas) 
Estudantes 

Feira Cultural 

 
* Recesso 

 
Básico II (04 aulas) 
Servidores 

Relato de Experiência 

Avaliação 

 
Conversação (02 aulas) 

 

 
Reforço das habilidades 
(02 aulas) 

 

5 
Janeiro 

*Férias 

Planejamento 

 
 

Divulgação, Inscrição 
Planejamento 

 

6 
Fevereiro 

Campus João 
Pessoa 

Básico I (04 aulas) Varal Poético 

Básico II (04 aulas) 

Conversação (02 aulas) 

Reforço das habilidades 
linguísticas 
(02 aulas) 

7 
Março 

Campus João 
Pessoa 

Básico I (04 aulas)  

Francofonia 
 

Festival: Filme, dança, teatro, 
música, gastronomia 

Básico II (04 aulas) 

Conversação (02 aulas) 

Reforço das habilidades 
linguísticas 
(02 aulas) 

8 
Abril 

Campus João 
Pessoa 

 

Básico I (04 aulas) 
Concurso: Vídeo/Redação 
Língua e Cultura Francesa 

Básico II (04 aulas) 

Conversação (02 aulas) 

Reforço das habilidades 
linguísticas 
(02 aulas) 

9 
Maio 

 

Campus João 
Pessoa 

 

Básico I (04 aulas) 
Exposição 

 
Relato de Experiência 

Básico II (04 aulas)  
Avaliação – Certificação – 

Conversação (02 aulas)  

Despedidas 

Reforço das habilidades 
linguísticas 
(02 aulas) 
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João Pessoa (PB), 15 de março de 2018. 
 
 
 
 
 

COORDENADOR (A) GERAL 

Mônica Maria Montenegro Oliveira 

Professora EBTT Titular – Matrícula Siape 027.396-6 

Assessora de Relações Institucionais e Internacionais (Portaria nº 1682/2014) 

e-mail: monicammo@gmail.com - monica.oliveira@ifpb.edu.br - arinter@ifpb.edu.br 

Oi (83) 9 8832 7949 – Tim (83) 9 9979 2225 - Celular Claro (83) 9 9184 3222 

mailto:monicammo@gmail.com
mailto:monica.oliveira@ifpb.edu.br
mailto:arinter@ifpb.edu.br

