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Atividades:  

Período 08 de Maio de 2018 
Designação da função por meio da portaria Nº.056/2018 – Diretoria Geral/IFPB-PT  

 

Período 10 e 11 de Maio de 2018 
II Encontro dos Coordenadores dos NAI’s e NuCLI’s: Diminuindo fronteiras e aproximando 
pessoas  

 

Período 27 à 29 de Novembro 2018 

II Painel/Worshop “Internacionalização no Contexto do IFPB: ações e perspectivas” 

 

Período 28 de Janeiro à 01 de Fevereiro 2019 

Durante a Semana Pedagógica e 
Ambientação do IFPB campus Patos,  a 
coordenadora do NAI - Núcleo de Assuntos 
Internacionais, professora Renata Ferreira, 
apresentou sobre a importância da 
internacionalização no campus, uma 
proposta que tem origem na ARINTER - 
Assessoria de Relações Institucionais e 

Internacionais do IFPB. A coordenadora do NAI-PT destacou os principais convênios, 
programas e intercâmbios para alunos e professores, falou também da importância 
do campus se inserir no cenário internacional, para fortalecer o ensino, a pesquisa e 
a extensão. 

 

Período 28 de Janeiro à 01 de Fevereiro 2019 

À pedido da coordenação do NAI, o 
professor Danniel Araújo falou, 
durante a semana pedagógica, sobre 
sua participação na segunda turma 
do programa de imersão em Língua 
Inglesa em Toronto, Canadá, através 
da parceria realizada pela ARINTER e 
o ILSC Schools of Canada. No seu 
depoimento, o professor destacou os 
pontos positivos da sua experiência, 
que foi conhecer diversos locais 
turísticos do Canadá, como: a casa 

Loma, Royal Museum de Ontario, Niágaras Falls, Universidade de Toronto, Toronto 
Island. Além de fazer algumas viagens fora do Canadá, como a ida à Nova York, uma 
excursão junto à escola de língua. Na fala do servidor “As atividades culturais, além 
de funcionarem como um contundente exercício de trocas culturais, pôde incentivar 
a prática de Língua Inglesa ao nos inserir em contextos reais de comunicação em que 
esse idioma se fazia necessário. Associadas aos estudos formais no ILSC, as atividades 



puderam me propiciar uma auto-percepção mais clara sobre minha condição como 
falante de Língua Inglesa”. 

 

Período Julho de 2019 

Firmada parceria entre o IFPB e o Rotary Club de Patos para a promoção de ações de 
internacionalização através da recepção do aluno Intercambista Felipe Ruben 
Guerreiro Urdaneta no IFPB Campus-Patos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Período Agosto de 2019 

 
 
1ª Reunião com a coordenação do curso de 
Informática para efetivar o cronograma de 
atividades para o primeiro semestre do 
aluno intercambista. Na foto, vemos o 
aluno, o “Pai” e o coordenador do curso de 
informática integrado ao ensino médio. 
 
 

 

 

 

 

 



Período Agosto 2019 
Atravé do EDITAL PRE Nº 54/2019, de 12 de agosto de 
2019 (Retificado em: 27/08/2019), é aberto Processo 
Interno Simplificado para seleção de estudantes para 
Intercâmbio no Canadá (POLITICA LINGUÍSTICA E DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO PROGRAMA DE MOBILIDADE 
INTERNACIONAL) pelo Projeto “ENGLISH THROUGH 
TORONTO”, destinados aos Estudantes do Ensino 
Técnico Integrado de Nível Médio – Modalidade 
Presencial - GRUPO I – 2019. 
 

A aluna Ana Lygia, do curso de Edificações nível 
médio, é selecionada pelo campus Patos. 
 

 

Período Outubro de 2019 

 
 
Recepção do NAI à aluna intercambista, 
Ana Lygia, na reitoria do IFPB. Todos os 
alunos tiveram uma última reunião para 
esclarecimentos e orientações da 
Assessora para Assuntos Internacionais, 
Mônica Montenegro, antes da viagem. 
    

 

Período Dezembro de 2019 

 
 
2ª Reunião com a coordenação do curso de 
Informática para criar novo cronograma de 
atividades para o segundo semestre do aluno 
intercambista, Felipe Ruben. 
 
 
 

 

 



Período 27 a 31 de Janeiro  

 
 
 
Durante a Semana Pedagógica e 
Ambientação do IFPB campus 
Patos/2020, a aluna Ana Lygia relata sua 
experiência no intercâmbio realizado 
através do projeto “English through 

Toronto”, destacando as informações 
sobre o curso de inglês realizado na 
ILSC Schools of Canada;   acomodação, 
transporte, alimentação e passeios 
turísticos. 
 
 
 

 

 

Período Fevereiro de 2020 
Prática de conversação viabilizada pelo 

“tandem”: o aluno Venezuelano, Felipe Ruben, 

aprende o português com os que são mais 

competentes em língua portuguesa e os falantes 

do português aprendem a língua alvo, o 

espanhol, com o intercambista.  

 

 

Período Fevereiro de 2020 

 
Reunião do NAI e o professor de matemática para discutir 
um projeto de monitoria na qual o intercambista auxilia o 
professor nas aulas de matemática 
 



 

Período Fevereiro de 2020 

O aluno intercambista realiza atividades de monitoria junto à disciplina de 
Matemática com a turma na qual está matriculado: 2º ano de Informática. 

 
 

 

 

 

Período Maio de 2020 

 
O pai do aluno intercambista entra em contato com o NAI para informar que o aluno 
Felipe Ruben, por razões pessoais e familiares, segue para João Pessoa aos cuidados 
do Rotary Club João Pessoa e em seguida retorna para seu país de origem em virtude 
da pandemia do covid-19, impossibilitando o término regular de seu intercâmbio 
junto ao IFPB-Campus Patos. 
 

 

Período Agosto de 2020 

 
Realização de uma carta de recomendação do NAI para a aluna Ana Ligia para a 
tentativa de realização de uma graduação no exterior. 
 

 


