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RELATÓRIO DE GESTÃO 

 Abril de 2010 a Julho de 2014 

 

Reitoria:   

Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais 
(ARINTER) 

 

RESPONSÁVEL 

 

Maria Verônica A da Silveira Edmundson 
De 15 de abril de 2010 a Julho de 2014 

 

EQUIPE 

ANO  abril de 2010 até junho de 2013 

 

 

Maria Verônica Andrade da Silveira 

Edmundson 

Professora de Ensino Básico Técnico e 

Tecnológico  (D-502) 

SIAPE do Servidor: 0275795 

 E-mail institucional: 

arinter@ifpb.edu.br 

 

                      

                      

                   

 

Abril de 2010 

Coordenadora para Assuntos e Projetos Internacionais:  

Data de nomeação para o cargo: 15/04/2010  

Gratificação para a função: FG-01 

 

Agosto de 2012 

Assumiu também a função de: 

 Coordenadora Institucional do Programa Ciência sem 

Fronteiras (CsF) 

Data de nomeação para o cargo: 15/04/2010  

Sem Função de Gratificação (FG) 

 

Junho de 2013 a Julho de 2014 

Maria Verônica Andrade da Silveira 

Edmundson 

Profª de Básico, Técnico e Tecnológico, 
exercendo a função de 
E-mail institucional: arinter@ifpb.edu.br 

 

 Assessora de Relações Internacionais (CD-4 de Janeiro 
até o momento)  

 

Maria Theresa Rangel de Araújo 

Profª de Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico 
E-mail institucional: 
cienciasemfronteiras@ifpb.edu 
 

 Coordenadora de Programas Internacionais (FG-1) 

Data de nomeação para o cargo: 27/06/2013 

Coordena o Programa Ciência sem Fronteiras (CSF) e o Inglês 

sem Fronteiras (IsF), do programa do CSF.   

 

Valter Ângelo 

Aluno do 9º período de Relações 
Internacionais 

 Estagiário de Relações Institucionais 
Data de admissão: 20/06/2013  
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Introdução 

 
É importante destacar nesse relatório que as ações de internacionalização dos Institutos Federais de 
Educação Ciência e Tecnologia, devem sempre estar em consonância com as Metas e Programas de 
governo federal e da SETEC-MEC para a cooperação internacional.  
 
A política de internacionalização do IF deve está em consonância com os princípios norteadores e 
papel dos IFs, nas políticas públicas de educação, além de considerar a condição do IF no contexto das 
políticas de desenvolvimento regional e local, as peculiaridades dos cursos, dos currículos, a formação 
dos professores, dos técnicos administrativos e dos discentes, e buscar a garantia da qualidade do 
ensino. 
 
É importante, também, a conscientização de seus docentes, técnico-administrativos, e discentes 
sobre: o papel que o IF tem hoje, dos princípios que regem esta instituição e como os princípios 
norteadores precisam ser materializados na prática do Ensino, Pesquisa, Extensão e Relações 
Internacionais, o conhecimento das políticas púbicas educacionais  e programas institucionais. 
 
Para que o processo de internacionalização realmente ocorra é necessário o envolvimento de toda a 
comunidade acadêmica interna da instituição.  
 
 

Para ocorrer a internacionalização... 
Quando houver vontade política dos dirigentes. 

Quando deixar de ser vista como um apêndice na vida acadêmica. 
Quando passar a ser tratada como parte integrante dos planos estratégicos institucionais. 

Quando houver uma política definida para sua implantação, com metas e prazos definidos. 
Quando fizer parte da vida acadêmica da instituição. 

Quando for publicamente divulgada e estiver escrita como uma das metas institucionais. 

Prof. Luciane Stallivieri . Braíslia 7-11 de junho 2010  

 
 

E, sempre ter em mente 3 pontos fundamentais: 

 o que éramos,  

 o que somos e  

 o que queremos ser. 
 
 

Assim sendo, este Relatório tem como objetivo apresentar a trajetória do IFPB rumo a 
internacionalização, com um resumo das atividades que este setor tem realizado desde sua criação, 
na tentativa de construir uma Memória para o futuro. Procuramos dividir as ações por ano calendário 
e mostrar a situação de cada ação no momento atual, julho de 2014.  Muitas ações são contínuas, ou 
são iniciadas em um ano com repercussão em anos posteriores. Por isso, essas ações não serão 
repetidas a cada ano, e as informações destas fiarem em um único item. 
 
 

Verônica Edmundson 

Julho de 2014 
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Internacionalização do IFPB em números 

 

 24 Convênios com Instituições parceiras no exterior. 

 111 alunos no Programa Ciências sem Fronteiras (CsF). 

 05 docentes através do CsF. 

 02 alunos do IFPB participaram na 5th Mercury Competition (Competição 

Internacional de Robô) na Universidade de Oklahoma em 2014 na qual eles obtiveram 

o 1º lugar. 

 10 docentes em curso de capacitação através de Projeto submetido a CAPES-MEC, na 

UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto D’Ouro) 

 01 Parceria em Curso de Pós-Graduação no Doutorado em Agrochains na UTAD. 

 04 docentes de Língua Inglesa através de Edital Fulbright-CAPES. 

 04 docentes de língua inglesa que fizeram curso de capacitação com o Conselho 

Britânico – parceria CONIF/IFPB/British Council 

 Alunos em Programas da Embaixada dos EUA 

 Alunos como Jovens Embaixadores e Parlamentar Juvenil Mercosul. 

 Professor do IFPB como professor visitante na UTAD 

 Professor do Instituto Técnico de Lisboa como professor visitante no IFPB. 

 Publicação em conjunto de docentes do IFPB e da UTAD em livro na Polônia. 

 Desenvolvimento de projeto com professores de instituições parceiras  
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1. Minuta de Programas de Bolsa para Mobilidade Acadêmica Internacional: 

 Programa Internacional de Bolsas e Cooperação (PROINTER)_ IFPB – para servidores 

 Programa de Mobilidade Internacional Discente (PROMID) – IFPB – para alunos 

Enviado para Reitoria e Colégio de Dirigentes, já tem parecer da Pró-Reitoria de Pesquisa. Está para 

ser enviado ao Conselho Superior para aprovação e posterior resolução. Processo Nº 23381.008707.2013-55 

 

2. Documentos enviados ao Colégio de Dirigentes, faltando ser enviado ao Conselho Superior 

para Resolução: 

 Estrutura da Arinter – atribuições e competências. 

 Política de Internacionalização do IFPB. 

 Projeto do NAI – Núcleo de Aprendizagem de Idiomas (nem todos os Campi implementaram). 

 

3. Enviada Minuta de Mobilidade Acadêmica Internacional  para a Pró-Reitoria de Ensino e DAPE 

para ser discutida com as direções de ensino. Também, enviamos um documento elaborado 

pelo Forinter sobre a Mobilidade Internacional no Âmbito da Rede Federal de EPCT. 

  

4. Em 2010, enviamos MEMO para Reitoria, solicitando a inclusão do intercambio internacional 

nos Planos Pedagógicos dos Cursos. É importante  que seja inserida a questão da Mobilidade 

Acadêmica Internacional, nos Planos Pedagógicos dos Cursos, PDI e Regimento Geral. 

 

Ações que requerem atenção mais urgente com os parceiros internacionais que precisam ser 

continuadas: 

1. Programa Educacional na área de meio Ambiente com a Universidade do Estado de 

Oklahoma. Contato prof. Charles Abramson. Programa que está sendo elaborado agora para 

ser implementado em Maio-Julho de 2015 e 2016. 

2. Programa para qualificação e capacitação de servidores do IFPB junto às Universidades de 

Portugal: U. Minho, UTAD e Instituto Superior de Coimbra. Discussões iniciadas com as 

universidades, mas precisa do aval da nova gestão e realizar as negociações junto com a 

PRPIPG. 

3. Continuidade do Programa Internacional Despertando Vocações nas Licenciaturas, projeto 

registrado na Extensão do Campus João Pessoa. O IFPB é parceiro do IFPE neste projeto. 

4. Atenção ao PEC-G – Próximo ano o IFPB deverá estar recebendo alunos. 

 
Convênios: em negociação:  

 Universidade de La Plata. Universidade Tecnológica de Mendonza ( são as universidades 
envolvidas no Projeto Internacional Despertando Vocações nas Licenciaturas).  

 Convênio em negociação com o Politécnico da Colombia. 

 Convênio com Santander e Universia -  NovoTermo de Adesão a ser enviado pelo CONIF 
 

Programa Ciência sem Fronteiras (CsF): É necessário assinatura  e envio para o CsF de novo Termo de 
Adesão  pelo novo Reitor e indicação do Coordenador Institucional  do CsF. E ao término da aplicação 
do TOEFL no IFPB, indicar o novo Coordenador do Inglês sem Fronteiras para o IFPB. 
 
E-TEC Idiomas: Indicar os novos Coordenadores do E_TEC Idiomas ( Inglês, Espanhol e Português para 
Estrangeiros)  

Síntese - Ações em andamento 
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ONDE ESTÁVAMOS ATÉ 

10 DE ABRIL DE 2010 

ONDE ESTAMOS 

ABRIL DE 2010 A JULHO DE 2014 
ONDE QUEREMOS CHEGAR 

 

ONDE ESTÁVAMOS ATÉ 10 DE ABRIL DE 2010 
 

Oficialmente o setor de Relações Internacionais, teve início em 11/07/2007 como Coordenação para Assuntos e 

Projetos Internacionais. 

Gestão 11/07/2007 – 10 /05/2010 

 

2009/2010: Renovação do Acordo França-Brasil no qual o IFPB foi inserido no Termo de Cooperação/Convênio, 

através da Assessoria da SETEC/MEC. Destaque-se que originalmente os cooperados eram somente os Institutos 

de: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Tocantins, Sul Riograndense, UTFPR e Rio Grande do 

Norte. O Bloco composto por Áreas ao qual o IFPB foi integrado reúne Eletrônica, Telecomunicações e Saúde e 

está composto por: São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, UTFPR e Pará.. 

Observação: A Gestão anterior não repassou as informações em tempo hábil e o IFPB ficou de fora deste 

convênio.Não encontramos nada oficial, assinado nos registros, entre o IFPB e alguma instituição da França, o 

IFPB não participou do consórcio. 

 

2009 

 Do consórcio com o San Diego College resultou um Projeto “Biotechnology Curriculum Training for 

Instructors”, financiado pela SETEC_MEC, cujo Coordeandor foi o Prof. Paulo de tarso e a ida de 3 

professores do CEFET-IFPB para o San Diego College, selecionados através da CONVOCAÇÃO N° 

001/2009 - Seleção de Docentes do Projeto “Capacitação para Docentes em Currículo de 

BIOTECNOLOGIA” no âmbito do Programa Brasil - Estados Unidos para o Fortalecimento da 

Educação Profissional - Período de 09 a 24/07/2009. Segundo o Prof. Paulo de Tarso o Projeto 

terminou por falta de financiamento da SETEC-MEC. 

 

 Missão organizada pelo  CONIF ao Canadá –  para visitar os colleges canadenses. 

 

 Missão dos Colleges Canadenses ao Brasil, com o objetivo de fortalecer o Projeto Mulheres Mil iniciado 

em 2007. Representantes dos Colleges Canadenses vieram ao Brasil, ministrar cursos no IFPB e IFRN  a 15 

professores, relacionado com os primeiros trabalhos da abordagem por competências e elaboração de 

programa de formação concernente ao esses projeto. Coordenado por Janick Chevarie, Conselheira em 

Formação e Claude Levasseur, especialista em elaboração de programas e em ensino por competências. 

Os coordenadores do IFPB e IFRN foram a prof. Mônica Maria Montenegro de Oliveira, do IFPB e o prof. 

Marcelo Camilo, do IFRN.  

 

 Assinatura do Convênio com a AFS Intercultura Brasil para possibilitar o intercâmbio cultural de alunos 

estrangeiros virem cursar um ano no Ensino Médio no IFPB. 

 

 Projeto desenvolvido no âmbito de um Programa da SETEC-MEC para os IFs, em parceria do governo 

brasileiro - ABC (Agência Brasileira de Cooperação) do MRE, o governo espanhol – AECID (Agência 

Espanhola de Cooperação Internacional) como instituições coordenadoras, e como instituições 

executoras: A SETEC-MEC (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério de Educação) a 

AECID e o IABS (Instituto Ambiental Brasil Sustentável). Visando a criação de um Núcleo de Pesca na área 

marítima e continental, e acquicultura. O IFPB ficou como 1º colocado adquirindo seu Centro de 

Referencia em Pesca e Navegação Marítima. 
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2008: 

 Junho 2008, visita técnica do IFPB, aos EUA, representado pelo Prof. Paulo de Tarso Henriques a 

Washington e San Diego para uma Missão cujo objetivo era formar: Parceria Brasil-Estados Unidos para o 

fortalecimento da Educação Profissional, em consonância com as metas da SETEC_MEC, representado a 

Região Nordeste, juntamente com outros CEFETs e visita aos Community Colleges Americanos. 

o Northern Virginia Community College - Região Centro-Oeste do Brasil 

o San Diego Miramar College - Região Nordeste do Brasil 

o Houston Community College - Região Sudeste do Brasil 

o Macomb Community College - Região Norte do Brasil 

o Alamo Community College System - Região Sul do Brasil 

 

 Representantes dos Colleges vieram ao Brasil reunindo-se no CEFET-SP. A SETEC-MEC promoveu um 

consórcio entre os Collges Americanos para os CEFETs por Região. O IFPB entrou em um consórcio 

juntamente com os demais CEFETs da Região Nordeste em um Consórcio com o San Diego College. Destas 

reuniões participaram a Prof.ª Mônica Montenegro como Coordenadora para Assuntos e Projetos 

Internacionais e o Prof. Paulo de Tarso Henriques Costa. 

 

2007 – 2011 

Um Convênio da SETEC-MEC , CONIF e ACCC (Associação dos Colleges Comunitários Canadenses), gerou o 

Projeto “Mulheres Mil”, implantado inicialmente como projeto-piloto, por 4 anos,  em 13 estados das regiões 

norte e nordeste do país. Participando 12 (doze) CEFET e a Escola Técnica Federal do Estado do Tocantins (ETF-

TO), com o apoio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação (SETEC/MEC), 

da REDENET, da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), da Association of Canadian Comunity Colleges (ACCC) e 

da Agência Canadense de Cooperação Internacional (CIDA). No IFPB, as atividades foram desenvolvidas em 

Bayuex e Cabedelo na área de Meio Ambiente, Artesanato e Pesca (Culinária). O Projeto teve com o objetivo de 

oferecer as bases de uma política social de inclusão e gênero, mulheres em situação de vulnerabilidade social 

têm acesso à educação profissional, ao emprego e renda.  A Portaria do MEC nº 1.015, do dia 21 julho de 2011, 

publicada no Diário Oficial da União do dia 22 de julho, seção 1, página 38, transformou o Projeto em “Programa 

Mulheres Mil” 

 

2007  

 Em 2007, o IFPB recebeu a visita de dois representantes dos Community Colleges dos EUA, representantes 

do San Diego Community  College 

 

 Convênio com a Universidade do Porto – mas não teve ação (3 anos) 

 

 CAS-PEAL Face Database Release Agreement-Cópia do Acordo assinado em 25 de junho de 2007 – para 

criação de bancos de dados de algoritmos – Prof. Responsável Fabrízia Dantas, na época não foi firmado 

convênio coma as partes interessadas, por ser exclusivamente e unicamente, para fins de pesquisa 

científica com restrições de uso. 

 

 

 

 

ONDE ESTAMOS AÇÕES REALIZADAS 
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Abril de 2010 a Julho de 2014 

 

Resumo das ações desenvolvidas no âmbito da Assessora de Relações Institucionais e 

Internacionais durante o período de Abril de 2010 a Julho de 2014. 

 

 

Ação   Título Articulação e promoção de acordos e convênios para a 

Internacionalização do IFPB. 

 

Período  Abril de 2010 a julho de 2014 – ação contínua 

 

Objetivo 

Estabelecer Convênio de Cooperação Técnica Internacional para promover a mobilidade acadêmica, 

intercâmbio no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 

Resultados alcançados 

Assinatura de Convênio de Cooperação Técnica Internacional firmado entre o IFPB e a Universidade do Porto, 

Portugal, simultaneamente com Adenda com a FLUP - Faculdade de Letras. 

 

Situação em 2014 

 

País Instituição Tipo Vigência 

Argentina UTN Faculdade Regional de Córdoba Protocolo de Cooperação 03/06/2018 

Argentina Universidade Nacional de La Plata Convênio de Cooperação esperando chegar 
via impressa 

Canadá Cégep du Vieux de Montreal - esperando chegar 
via impressa 

Canadá Dawson College Memorando de 
Entendimento 

esperando chegar 
via impressa 

Canadá Langara College Memorando de 
Entendimento 

renovando 

Canadá Sault College Memorando de 
Entendimento 

25/07/2018 

Chile Escola de C. Civil da PUC- Chile Convênio de Cooperação 03/06/2015 

Estados 
Unidos 

Oklahoma State University Memorando de 
Entendimento 

(indeterminado) 

Irlanda Institute of Technology Tralee Convênio de Cooperação 28/12/2017 

Irlanda IT Sligo Convênio de Cooperação 18/01/2018 

Portugal Instituto Politécnico de Bragança Convênio de Cooperação 02/10/2017 

Portugal Instituto Politécnico de Castelo Branco Convênio de Cooperação 30/12/2017 

Portugal Instituto Politécnico de Coimbra Convênio de Cooperação 03/10/2017 

Portugal Instituto Politécnico de Viana do Castelo Convênio de Cooperação 23/10/2017 

Portugal Instituto Politécnico do Porto Convênio de Cooperação 24/11/2016 
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Portugal Instituto Politécnico de Viseu Convênio de Cooperação 24/11/2016 

Portugal Instituto Politécnico de  Guarda Convênio de Cooperação 03/10/2017 

Portugal Instituo Superior Técnico de Lisboa (IST) Protocolo de Cooperação 28/11/2015 

Portugal Instituto Superior de Agronomia de Lisboa (ISA) Protocolo de Cooperação 30/09/2018 

Portugal Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD) 

Convênio de Cooperação (indeterminado) 

Portugal CETRAD-Centro de Estudos Transdisciplinares 
para o Desenvolvimento da UTAD 

Convênio de Cooperação (indeterminado) 

Portugal CITAB-Centro de Investigação e de tecnologias 
Agroambienais e Biológicas da UTAD 

Convênio de Cooperação (indeterminado) 

Portugal Centro de Matemática da UTAD Convênio de Cooperação (indeterminado) 

Portugal Universidade do Algarve Convênio de Cooperação 04/10/2017 

Portugal Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia Convênio de Cooperação 24/11/2016 

Portugal Universidade do Porto - FLUP Convênio de Cooperação 24/11/2016 

Portugal Universidade do Minho Convênio de Cooperação 30/03/2017 

 
Ações Realizadas no âmbito dos Convênios 

 

  
Instituição Oklahoma State University 

Ações realizadas Vinda de representante da OSU no IFPB para mês sabático. 
Missão a Universidade de Oklahoma – OSU 
Resultado direto da Missão e do Convênio assinado: Participação de na 5th Mercury 
Competition. Abril 2014. 
 

Resultados A equipe de Robô Apuamã selecionada em competição interna no IFPB, competiu na 5ª  
Competição Internacional de Robô, ficando em 1º lugar. 
 
Prof. Francisco Fechine do Campus João Pessoa, desenvolveu um projeto, iniciado com o Prof. 
Charles Abramsom como parceiro quando este esteve no IFPB, o qual foi finalizado na OSU, na 
semana da visita aquela instituição. Sendo feita a apresentação da construção de protótipo de 
bomba de seringa(syringe pump), para ser utilizada em experimentos de comportamento e 
condicionamento animal, no laboratório do Prof. Charles Abramson, Department of Psychology, 
Este protótipo serviu para a especificação final das bombas de siringa necessárias para os 
experimentos com abelhas, área com a qual o Prof. Paulo Wanderley do Campus Sousa tem 
vários trabalhos publicados com o Prof. Charles Abramson. 
 
Inserção de quais  Professores da OSU participarão no Projeto GEF Projeto GEF - (Fundo para o 
Meio Ambiente Global), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)que está 
sendo coordenado Pelo Prof. Paulo Wanderley do Campus Sousa, com participação de outros 
Campi do IFPB.  
 

Futuras ações 
 

Ida de alunos para estágio de TCC 
Definir critérios para o envio de alunos envolvidos em pesquisa nas áreas de cooperação pré-
definidas (Ciências Agrárias, Engenharia e Educação) 
Provável missão da OSU ao IFPB na primeira semana de abril, não foi possível ainda pela 
mudança do Provost da OSU. 
Inserção do IFPB no Projeto “África” 
Cooperação imediata: com Dr. Carl Latino, em robótica, com Dr. Dave Porter em Meio 
Ambiente, Ciência do Solo, com Entomologia, com prof. Charles Abramson com estudos sobre 
abelhas. 
Área com Educação: Educação Tecnológica (occupacional). Gestão educacional, melhorar a 
Qualidade do Ensino. Avaliação de Aprendizagem.  
Inserção de professores em grupos de pesquisa de ambas as instituições 
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Instituição Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 
 

Ações realizadas Ida de 10 professores da Área de Meio Ambiente para curso de capacitação de curta duração 
nas áreas de Meio Ambiente e Agro-ecologia, através do Edital Nº 2 SETEC-MEC, em 19/11 a 
07/12/2012. 
Mobilidade de 02 discentes para apresentação em Congresso de Química 
Ida de 1 professor para Capacitação: Treinamento de Metodologia de Emissão de Gás de Efeito 
Estufa , de 15 a 19 de julho de 2013. 
 

Resultados Assinatura de Memorando de entendimento com 3 Centros de pesquisa da UTAD: 
CITAB, Centro de Matemática e o CETRAD. 
Publicação de capítulo de livro em conjunto com pesquisadores do CETRAD. 
 

Futuras ações 
 

Ida de professor visitante no segundo semestre de 2014.        
Participação do IFPB como instituição colaboradora do PGH Agrochains oferecido pelo CITAB. 
 

Instituição Langara College 

Ações realizadas Envio de duas (02) alunas para um ano Acadêmico através do sistema de quotas institucionais 
do Programa Ciência sem Fronteiras, o que foi possível apenas para instituições parcerias. 
 

Resultados 01 Acadêmico para as duas alunas do IFPB 

Futuras ações 
 

Está em fase de renovação. Porém, só querem renovar diante de um projeto para ações 
específicas. 
Outras ações sugeridas no Relatório de Missão de abril 2013 devem ser definidas pelo Conselho 
de dirigentes  
 

Instituição Instituto Politécnico de Coimbra 

Ações realizadas 01 Professor em cooperação técnica, área de robótica. Fazendo Doutorado pelo CsF. 
 
 

Resultados Estão abertos a inserção dos professores em grupos de pesquisa, oferecer cursos de 
capacitação, etc. 

Futuras ações 
 

A serem definidas pelo Colégio de Dirigentes. Ver relatório de Missão Abril 2013. 
  

Instituição Universidade do Minho 
 

Ações realizadas Visita a U Minho  pela Pró--Reitoria de Pesquisa, Inovação e Graduação e Arinter 
 

Resultados Perspectivas para futuras ações envolvendo entre outros cursos de capacitação 
 

Futuras ações 
 

A serem definidas pelo Colégio de Dirigentes. Ver relatório de Missão Abril 2013. 
 

Instituição Instituto Técnico de Lisboa - IST 
  

Ações realizadas  Projeto submetido a CAPES-CSF pela Pós-Graduação de Engenharia Elétrica, prof. Jefferson 
Costa e Silva, para trazer professor visitante do IST. 
  

Resultados Vinda de professor visitante para o segundo semestre de 2014 para ministrar aulas no 
Mestrado de Engenharia Elétrica. 

Futuras ações Não foram definidas. 
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Ação  Título Prospecto da Mobilidade Internacional e Cooperação Técnica do IFPB 

no âmbito dos Convênios firmados e Programas. 

Período Abril 2010 a julho de 2014 

Objetivo 

Identificar acordos e convênios atuais e passados para mapear o quadro de Mobilidade Acadêmica e 

Cooperação Técnica do IFPB e criar um banco de dados com essas informações, apontando as ações 

realizadas no âmbito de cada convênio. 

 

Resultados alcançados 

Ter uma visão ampla das ações de cooperação internacional realizada no âmbito do IFPB. 

 

2014 – Universidade de Trás-os-Montes e Alto D’Ouro (UTAD)– Portugal 

 Visita técnica as instalações da UTAD e reuniões com o Presidente, Vice-Presidente, coordenadores de 

cursos, docentes, durante a Missão de abril de 2014, visando fortalecimento da parceria no que concerne 

a pesquisa, ensino e extensão. 

 

 Início de 2014, os professores Frank Wagner A. de Carvalho (Campus Sousa), Arilde F. Alves e Alexandre 

D'Andrea (ambos de João Pessoa), publicaram o  capítulo “Economy in the dairy sector in the 

Northeastern Semiarid: the case of Ísis Company in Sousa - State of Paraíba, Brazil” (Economia no setor 

leiteiro do semiárido nordestino: o caso da companhia Isis, em Sousa, Estado da Paraíba, Brasil) no livro 

Small Business Leverage of economic development - examples of selected countries: Poland, Russia, 

Canada, Portugal, Brazil; em conjunto com pesquisadores de Portugal, Polônia e Rússia, a convite do 

Professor Francisco Diniz, do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD) da 

UTAD. 

 

 Cooperação técnica de professor do IFPB. Convite feito pela UTAD ao Professor Frank Wagner (IFPB - 

Campus Sousa) para integrar o corpo de docentes da UTAD, como professor visitante, no segundo 

semestre de 2014. 

 

 Convite ao IFPB, pelo CITAB (Centro de Investigação em Tecnologias Agroambientais e Ciências 

Biológicas), para o IFPB integrar o Programa de Doutorado Internacional em Cadeias Alimentares – PhD 

Agrichains como instituição colaboradora. 

 

2014 – Instituto Politécnico de Coimbra. (IPC)  

 Visita técnica as instalações do IPC e reuniões com o Presidente, vice-presidente, coordenadores de 

curso e docentes, durante a Missão de abril de 2014, visando fortalecimento da parceria no que 

concerne a pesquisa, ensino e extensão. 

 

2014 – Universidade do Minho (UMinho) – Portugal 

 Visita técnica as instalações da UMinho e reuniões com o Presidente, vice-presidente, coordenadores de 

curso e docentes, durante a Missão de abril de 2014, visando fortalecimento da parceria no que 

concerne a pesquisa, ensino e extensão. 

 

2014 – Sault College Canadá 

 Submissão de candidatura de aluna do IFPB ao Programa ELAP da Embaixada Canadense. Submissão 

possível em decorrência do convênio com o Sault College. 
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2014 – Oklahoma University State – OSU 

 Alunos de Robótica do Campus de João Pessoa, da equipe Apuamã, participam na 5ª Competição  

Internacional de Robôs Mercury na OSU , em abril de 2014, e ganham 1º Lugar na competição. 

 

2013 – Oklahoma University State - OSU 

 Prof. da OSU, Prof. Charles Abramson veio passar um mês sabático no IFPB, principalmente no Campus 

Sousa, para desenvolver trabalhos de pesquisa juntamente com o Prof. Dr. Paulo Wanderley do IFPB 

Campus Sousa. O mesmo foi convidado a participar do Projeto GEF (Fundo para o Meio Ambiente 

Global), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que está sendo elaborado sob a 

coordenação geral do Prof. Paulo Wanderley para ser submetido a Edital. 

 

 Visita do Prof. Charles a outros Campi do IFPB: Campina Grande e João Pessoa. 

 

 Visita técnica as instalações OSU e reuniões com o Presidente, Provost, vice-presidente, coordenadores 

de curso e docentes, durante a Missão de 2013, visando fortalecimento da parceria no que concerne a 

pesquisa, ensino e extensão. 

 

 Prof. Francisco Fechine do Campus João Pessoa, desenvolveu um projeto, iniciado com o Prof. Charles 

Abramsom como parceiro quando este esteve no IFPB, o qual foi finalizado na OSU, na semana da visita 

aquela instituição. Sendo feita a apresentação da construção de protótipo de bomba de seringa(syringe 

pump), para ser utilizada em experimentos de comportamento e condicionamento animal, no 

laboratório do Prof. Charles Abramson, Department of Psychology, Este protótipo serviu para a 

especificação final das bombas de seringa necessárias para os experimentos com abelhas, área com a 

qual o Prof. Paulo Wanderley do Campus Sousa tem vários trabalhos publicados com o Prof. Charles 

Abramson. 

 

2013 – UTAD - Portugal 

 15 a 19 de julho de 2013: Ida do Prof. Alexandre D’Andrea, para participar de um treinamento sobre 

metodologias de emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, na UTAD, financiado pelo Campus 

João Pessoa. 

 

2013 – Instituo Politécnico de Coimbra - IPC 

 Junho de 2013 - Visitas do Presidente do ISEC (Instituto Superior de Engenharia de Coimbra do IPC) Prof. 

Nuno Ferreira e do Prof. Dr. José Barbosa.  

 Agosto de 2013 - Ida de um professor para Pós Doutorado através do Programa Ciência sem Fronteiras, 

porém, articulado via Convênio com o IPC. 

 

2012 - UTAD 

 Em 19/11 a 07/12/2012. Ida de dez professores para curso de capacitação de curta duração, nas áreas de 

Meio Ambiente e Agroecologia, por meio do Edital Nº 2 SETEC-MEC, em novembro de 2012.    

 No mesmo período foram para a UTAD com os professores, dois discentes para apresentação de trabalho 

científico no XVIII Encontro Luso-Galego de Química, financiada pelo Campus João Pessoa. 

 Setembro de 2012: Visita do Reitor Profº João Batista e a Assessora Internacional Verônica Edmundson 

durante a Missão aos Institutos Politécnicos de Portugal promovida pelo CONIF,  

 28 de julho a 3 de agosto de 2012: Visita Técnica dos professores Alexandre Fonseca D’Andrea e Arilde 

Franco Alves, ocasião em  foi assinado  o Termo Aditivo para a cooperação e mobilidade de docentes e 

discentes de ambas as instituições; integração técnica e científica entre as áreas de Meio Ambiente, 
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Agricultura e Medicina Veterinária das duas Instituições supracitadas, com aproximação no campo da 

tecnologia e da pesquisa aplicada e extensão; e, planejamento para o aproveitamento de programas 

governamentais de fomento à transferência de tecnologia internacional. 

 

2012  

ARINTER articulou junto com a UPMC-Sorbonne Universités – Paris, um Estágio Acadêmico para uma aluna de 

Engenharia Elétrica, do campus João Pessoa, a qual financiou suas próprias despesas. 

 

Situação em 2014 

Para termos mais inserção de nossos docentes em trabalhos conjuntos com instituições no exterior e investir 

na qualificação dos servidores  sugerimos um programa de Bolsa de Cooperação Internacional para o servidor 

na base que o IFPB paga as passagens para o servidor e fornece uma bolsa de incentivo a pesquisa. Servidores 

poderiam ir através desse programa realizar cursos de doutorado, cursos de capacitação (discriminados no 

relatório de missão a Portugal 2013.) 

 

Para os discentes de graduação e pós-graduação em áreas não contempladas pelo Programa sem Fronteiras 

podemos também criar um Programa de Bolsas. 

 

Esses dois programas com certeza fortalecerão nossas parcerias além de melhorar nossa avaliação 

institucional. 

 

Ação   Título Participação de servidores em atividade que promovem a 

internacionalização do IFPB 

Período  Abril de 2010 a julho de 2014 

Objetivo 

Apoiar a participação dos representantes do IFPB em eventos, negociações e comitês internacionais, e 

incentivar a comunidade interna a participar de ações internacionais; dentre eles: feiras, congressos, e outros 

eventos que promovam a mobilidade acadêmica e favoreçam a internacionalização do IFPB. 

 

Resultados alcançados 

2014 

 17 a 21 de fevereiro de 2014, a Diretora de Ensino do Campus Campina Grande. Profª. Dra. Mary 

Roberta Marinho e a Assessora de Relações Internacionais Prof. Maria Verônica Edmundson 

participaram do “Estágio Internacional do Instituto de Gestão e Liderança Universitária (IGLU)”, da OUI 

(Organização Universitária Interamericana) realizado no Quebec, Canadá. Realizado visita técnica nas 

universidades onde o curso foi ministrado nas universidades de: Universidade de Montreal (UDEM), a 

Universidade do Quebec em Montreal (UQAM), a Escola de Tecnologia Superior (ÉTS), e a Universidade 

de Laval (ULaval). 

 

o Na ocasião a Assessora de Relações, também visitou o Cégep Du Vieux Montreal, e reunião com 

sua Diretora Geral visando a renovação do Memorando de Entendimento entre este e o IFPB;  o 

qual estamos aguardando nossa via assinada por aquela instituição. 

 

o Além dessa visita, também teve uma reunião com representado Dawson College, em Montreal, o 

Sr. Rafael Scarpin com o qual articulação entre o Dawson College, em Montreal e o IFPB. Após 

nossa volta, o IFPB assinou o Memorando de Entendimento com essa instituição. 
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 15 de fevereiro a 15 de maio - PAULO DITARSO MACIEL JÚNIOR do Campus João Pessoa – Mobilidade 

Internacional – programa de desenvolvimento de pesquisa aplicada Brasil/Canadá 

A SETEC_MEC promoveu um estágio para professores representantes dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia participarem de Programa de Estágio em Pesquisa Aplicada e Educação 

Profissional nos Colleges Canadenses, com o objetivo de adquirir conhecimentos e competências na 

gestão e organização das ações de pesquisa aplicada e educação profissional articuladas com o setor 

produtivo. 

 

 Em janeiro 2014, a prof. Jailma Marinho do Centro de Pesca Marítimo foi selecionada pelo Edital (de 

2013) CAPES_Fulbright par participar de curso de treinamento para professores de língua inglesa nos 

EUA, cujo objetivo foi o desenvolvimento profissional de professores do ensino público, seja ele 

fundamental, médio, técnico ou infantil.viajando em 2014. 

 

2013 

Em Janeiro de 2013, 03 professoras de Inglês do Campus João pessoa: Prof. Jackelinne Aragão, Profa. Anna 

Líbia e Profa. Adriana Leite, participaram de Edital CAPEs-Fulbright de 2012, foram selecionadas e viajaram 

em janeiro de 2013 para realizar Curso sobre Metodologia de Ensino de Língua Inglesa, no Texas, EUA. 

 

2011 

 Ida do Prof. Jefferson Costa e Silva ao FEUP Mobility em novembro, realizado na Universidade do Porto, 

ocasião em que levou o Convênio com a Universidade do Porto para ser Assinado trazendo este e a 

Adenda com a FLUP  assinados, bem como a articulação de Adenda para ser assinada junto a Faculdade 

de Engenharia - FEUP na mesma Universidade. 

 

 Ida do Profº. Antônio Cícero de Sousa, apresentando a Proposta do grupo de pesquisa em Gestão e 

Controle Ambiental da Área Meio Ambiente no  II Seminário de Cooperação Internacional realizado no 

IFBA-Salvador, organizado pela Assessora Internacional Lívia Simões e ministrado pelo Diretor de 

Assuntos Internacionais do Niagara College , Jos Nolle, objetivando estabelecer parceria. 

 

 Inserção do IFPB no Programa RISE – DAAD - Aprovação de proposta na área de Engenharia Elétrica no 

Programa RISE do DAAD – Alemanha – Não teve ação porque não apareceram alunos alemães para 

virem ao IFPB. Maior empecilho: não conhecimento da língua portuguesa. 

 

Situação em 2014 

Os dados apontados são menores do que o acontece na prática. Os servidores e alunos que vão participar de 

atividades não informam sua saída a Arinter. 

Qualquer servidor, exceto em férias, só pode se ausentar do País com autorização para Afastamento do País 

em portaria publicada no Diário da União.  A sua chefia imediata, Diretor de Campus, Reitor deve assinar esse 

formulário. Mesmo que o servidor viaje com bolsa de qualquer organismo seja nacional ou internacional. 

 

Sugestão: Criar Normativa para que todo e qualquer servidor ou discente que saia do IFPB para fins de 

participar em cursos ou eventos, qualquer que seja a atividade no exterior que seja comunicado, informado a 

Arinter. A cópia do seu pedido de Afastamento deveria ser enviado a este setor para  tenhamos dados reais 

sobre nossa mobilidade internacional. 

 

 

 

Ação   Título Programa Ciência sem Fronteiras  (ver anexo com relatório detalhado) 
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Período  2011 a julho de 2014 

Objetivo 

Apoiar aos alunos que interessados em participar do Programa Ciência sem Fronteiras.  

 

Resultados alcançados 

Criado em 26 de julho de 2011, pelo governo federal brasileiro, o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) 

Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização 

da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade 

internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e 

Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. 

 

Adesão do IFPB ao Programa Ciência Sem Fronteiras em 2011. 

 

Situação em 2014 

2014 – Discentes 

112 bolsistas discentes no CsF. 

Ver Relatório em anexo do CsF 

 

2014 – Docentes 

03 bolsistas em Pós-Doutorado EUA, Alemanha e Portugal 

 

Participação de 01 docente no estágio para professores representantes dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia participarem de Programa de Estágio em Pesquisa Aplicada e Educação Profissional nos 

Colleges Canadenses, promovido pela SETEC_MEC. 

 

Observação: A Arinter e a Coordenação do Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), quanto aos docentes 

inscritos no programa, só possui os dados daqueles que os fornece,  ou quando eles vêm pedir informações, 

pois o docente trata diretamente com o Programa sobre sua alocação. 

 

Ação  Título Missão do IFPB organizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e a Arinter a 

Portugal 

Período  07 a 11 de abril de 2014 

Objetivo 

Visita de cooperação internacional a Universidade do Minho (UMinho), a Universidade de Trás os Montes e 

Alto D’Ouro (UTAD) e o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), com as quais o IFPB possui convênio de 

cooperação internacional, visando atividades de cooperação na base de equidade e benefício mútuo para 

ambas as instituições no que concerne ao ensino, pesquisa e extensão, incluindo intercâmbios entre 

servidores e discentes nas duas instituições. 

Resultados alcançados 

 Participantes: 

Profª Nelma Miriam Chagas de Araújo Meira, ( Pró-Reitora de Pesquisa) 

Profº Alexandre Fonseca D’Andrea (Diretor de Pós-Graduação) 

Profª  Maria Verônica A. da Silveira Edmundson (Assessora de Relações Internacionais) 

Convite ao IFPB, pelo CITAB (Centro de Investigação em Tecnologias Agroambientais e Ciências Biológicas), 

para o IFPB integrar o Programa de Doutorado Internacional em Cadeias Alimentares – PhD Agrichains como 
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instituição colaboradora. 

 

A Missão às instituições em Portugal abriu muitas possibilidades de trabalho de cooperação e colaboração 

internacional, tais como cursos de pós-graduação para servidores do IFPB, inserção de professores em grupos 

de pesquisa, cursos de capacitação/formação especializada, mobilidade de professores visitantes, elaboração 

de cursos em co-tutela, mobilidade de alunos para estágios com possibilidade de se vincular à empresa, 

mobilidade de alunos para graduação sanduiche. 

 

A Missão superou as expectativas iniciais, haja vista a potencialidade de ações concretas que poderão ser 

desenvolvidas entre o IFPB e as instituições visitadas, tanto com foco nos discentes quanto nos servidores, e, 

principalmente, por poder atender demandas de todas as unidades gestoras (Reitoria, campi e CRPM) e a 

curto prazo. 

 

Informações mais detalhadas no Relatório da Missão. 

Situação em 2014 

Devido às eleições não houve oportunidade de reunir o Conselho Dirigente para fazer apresentação dos 

resultados alcançados durante a Missão a Portugal. A Pró-Reitora de pesquisa, Inovação e graduação ficou de 

repassar as informações via e-mail. 

 

Porém faz-se necessário retomar essas negociações o quanto antes. 

 

Ação   Título Missão de representantes do IFPB a Universidade do Estado de Oklahoma  

Estados Unidos 

Período  30 de novembro a 07 de dezembro de 2013 

Objetivo 

Esta ação internacional representa uma continuidade às ações institucionais do IFPB visando o intercambio de 

servidores e discentes, bem como consolidar a pesquisa e aumento da visibilidade internacional do IFPB. 

Assim sendo, teve como objetivos principais: 

 Consolidar a parceria realizada através da assinatura do Memorando de Entendimento em julho de 2013, 

buscando possibilidades de intercâmbio e cooperação internacional para ambas as instituições no âmbito 

do ensino, pesquisa e extensão. 

 Proporcionar apoio ao desenvolvimento da pesquisa aplicada no IFPB, por meio de mobilidade acadêmica 

e capacitação de servidores do IFPB em atividade nos grupos de pesquisa da instituição, a partir de trocas 

de experiências com pesquisadores da Oklahoma State University, Estados Unidos da América. 

 Definir estratégias de planejamento para o aproveitamento de programas governamentais de fomento à 

transferência de tecnologia internacional. 

 Divulgar as possibilidades de ações de cooperação internacional do IFPB.  

 Apresentar o sistema educacional de educação profissional e tecnológica, principalmente e programas 

que desenvolvemos no âmbito do IFPB. 

Resultados alcançados 

Pode-se ver em detalhes no Relatório da Missão. 

Resumo: 

Ida de alunos para estágio de TCC 

Definir critérios para o envio de alunos envolvidos em pesquisa nas áreas de cooperação pré-definidas 

(Ciências Agrárias, Engenharia e Educação) 

Provável missão da OSU ao IFPB na primeira semana de abril, não foi possível ainda pela mudança do Provost 

da OSU. 
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Inserção do IFPB no Projeto “África” 

Cooperação imediata: com Dr. Carl Latino, em robótica, com Dr. Dave Porter em Meio Ambiente, Ciência do 

Solo, com Entomologia, com prof. Charles Abramson com estudos sobre abelhas. 

Área com Educação: Educação Tecnológica (occupacional). Gestão educacional, melhorar a Qualidade do 

Ensino. Avaliação de Aprendizagem.  

Inserção de professores em grupos de pesquisa de ambas as instituições. 

Situação em 2014 

Resultado direto da Missão e do Convênio assinado: Participação de 2 alunos na 5th Mercury Competition. 

(Competição Internacional de Robô, na qual os alunos do IFPB obtiveram o 1º lugar.)  

 

Inserção de Professores da OSU no Projeto GEF que está sendo coordenado Pelo Prof. Paulo Wanderley do 

Campus Sousa, com participação de outros Campi do IFPB.  

 

Participação de professores em grupos de pesquisa. E publicação de artigos em revistas. 

 

Ação   Título Missão Internacional organizada pelo CONIF ao Uruguai 

Período  12 e 13 de novembro 2013 

Objetivo 

Seguindo as diretrizes de política externa do país e o planejamento estratégico do CONIF,  o Conselho 

promoveu uma Missão ao Uruguai .  A atividade teve como metodologia a exposição dos sistemas 

educacionais e programas implementados no âmbito da educação profissional nos dois países, com destaque 

para temáticas como inovação tecnológica e formação de professores. 

Resultados alcançados 

A Arinter assessorou os participantes brasileiros quanto à obtenção da documentação necessária ao 

desenvolvimento de suas atividades durante a missão, contatando as instituições parcerias, providenciando 

material de divulgação e souveniers. 

 Participação do Reitor prof. João Batista 

O Memorando de Entendimento, com validade de cinco anos, foi assinado pelo presidente do Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), Caio 

Mário Bueno Silva, e pelo diretor da Universidade do Trabalho do Uruguai (UTU), Eduardo Davyt, 

representando o Conselho de Educação Técnico Profissional (CETP). Com isso, estudantes e servidores de 

instituições de ensino dos dois países terão acesso a atividades, cursos, programas e projetos que favoreçam 

o intercâmbio técnico-científico e o desenvolvimento acadêmico. 

De acordo com os debates estabelecidos durante a missão, as ações iniciais serão focadas na formação de 

professores, no ensino de idiomas e na consolidação de institutos na fronteira. Um grupo de trabalho irá 

coordenar a concepção, execução, monitoramento e avaliação das ações. As primeiras iniciativas serão 

implementadas já no primeiro semestre de 2014. 

 

Política – a partir da definição de potenciais parceiros, a realização de missões a outros países é uma das 

linhas estratégicas definidas pelo Conif para ampliar a cooperação entre instituições de educação profissional 

e tecnológica brasileiras e estrangeiras. 

 

Além do Uruguai, atualmente o Conif possui parcerias consolidadas com mais seis países: Canadá, Estados 

Unidos, Reino Unido, França, Irlanda e Portugal. 

Situação em 2014 

Para 2014 o CONIF realizará algumas missões entre elas a China em Outubro  

Ação  Título Missão Internacional a Portugal de dois Diretores Gerais do 
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IFPB 

 

Período  Novembro de 2012 

Objetivo 

Realizar visitas a instituições em Portugal, com o objetivo de compartilhar experiências e promover parcerias 

em potencial:  Instituto Superior de Agronomia e o Instituto Superior de Tecnologia, ambos da Universidade 

Tecnológica de Lisboa, Universidade do Algarve , Instituto Politécnico do Porto e a UTAD. 

 

Resultados alcançados 

A Arinter assessorou os participantes brasileiros quanto à obtenção da documentação necessária ao 

desenvolvimento de suas atividades durante a missão, contatando as instituições parcerias, preparando a 

agenda para a Missão a Portugal dos diretores gerais dos Campi de João Pessoa, Joabson Nogueira e do 

Campus Sousa, Francisco Cicupira.  

 

Essa visita proporcionou um Convênio com o Instituto Superior de Agronomia (ISA) e o Instituto Superior de 

Tecnologia (IST), em Lisboa e fortalecer os laços com os outros parceiros. 

 

Situação em 2014 

Essa visita proporcionou um Convênio com o Instituto Superior de Agronomia (ISA) e o Instituto Superior de 

Tecnologia (IST), em Lisboa e fortalecer os laços com os outros parceiros. 

Em decorrência do Convênio com o IST, o prof. Jefferson Costa e Silva teve um Projeto aprovado pela Capes 

para trazer um professor visitante do IST para o Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica no segundo 

semestre de 2014. 

 

 

Ação   Título Missão dos Reitores dos IFs organizada pelo CONIF a Portugal 

 

Período  27 de setembro de 2012 

Objetivo 

Participar do 2º  Congresso da Rede Européia das Universidades de Ciências Aplicadas (UASNET), em 

Bragança, Portugal  e de visitar as instalações de Institutos Superiores 

Politécnicos. 

Resultados alcançados 

A Arinter assessorou os participantes brasileiros quanto à obtenção da documentação necessária ao 

desenvolvimento de suas atividades durante a missão, contatando as instituições parcerias, providenciando 

material de divulgação e souveniers. 

 

 Participantes: Reitor prof. João Batista de Oliveira Silva 

                                     Assessora de Relações Internacionais: Prof. Maria Verônica A da Silveira Edmundson 

O Reitor e a Assessora  visitaram a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), e os seguintes 

Institutos Politécnicos: 

Universidade Trás-os-Montes e Alto D’Ouro (UTAD) 

Instituto Politécnico de Bragança 

Instituo Politécnico de Viana do Castelo 

Instituto Politécnico do Porto 

 

O IFPB assinou Convênio  com os Institutos Politécnicos de Bragança, Porto, Viseu, Guarda, Viana do Castelo, 
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Castelo Branco,  Coimbra bem como a Universidade do Algarve (incluindo o Politécnico de Algarve) 

 

Situação em 2014 

Assinatura de Convênio com as instituições visitadas que possibilitou ações de mobilidade acadêmica 

descritas em no item de Mobilidade Acadêmica (ver item  Prospecto de Mobilidade Acadêmica) 

 

Ação  Título  Visita técnica de dirigentes peruanos 

Objetivo  
Conhecer metodologias de gestão educativa e estratégias pedagógicas bem sucedidas nos programas do governo federal 
e estadual, no período de 11 a 17 de dezembro de 2011. Comitiva formada por 10 peruanos de instituições de ensino  
médio. 

 

Ação  Título  Programas de Intercambio Cultural 

 

Período 2013 

Objetivo 

Promover intercâmbios culturais para o ensino Médio 

 

Resultados alcançados: 

Renovação do Convênio da AFS com o Campus João Pessoa em 2013 até 2015. 

A AFS desde 2011 vem oferecendo uma ou duas bolsas anuais para alunos das Instituições com as quais 

mantêm convênio no Região Nordeste. Entre os países de destino esteve na lista os EUA e a Coreia. 

 

Assinatura de Convênio com o Rotary Club de João Pessoa.(2013) com o  Campus João Pessoa 

O Rotary Club é um clube de profissionais, que congrega líderes das comunidades em que vivem ou atuam. O 

Rotary é a maior ONG – Organização não governamental, e é membro das Nações Unidas. Possui um 

programa de bolsas em várias modalidades.  

Recebemos a aluna  JESSICA ANNE SANTOS-MOCON, do Canadá, para o período de  01 de agosto/2013 a 31 

de Julho/2014. 

 

Assinatura de Convênio com a YFU e o Campus Campina Grande em junho de 2013 a2015. 

 

YFU  -  O Youth For Understanding é um dos mais tradicionais programas de intercâmbio que opera em vários 

países do mundo desde 1951. É uma organização sem fins lucrativos que prepara jovens para suas 

responsabilidades e oportunidades em um mundo dinâmico e interdependente. 

Recebemos uma aluna para o IFPB Campina Grande em agosto, MAGDALENA  LINGENFELSER,  da Alemanha,   

 

Situação 

No momento só temos alunos do AFS, como mostrado no item do AFS. 

 

 

Ação  Título Acompanhamento de alunos intercambistas  AFS 

 

Período Abril- Dezembro 2010 até julho de 2014 

Objetivo 

Apoiar e orientar alunos estrangeiros que vieram estudar no IFPB através da Associação 

Intercultura Brasil – AFS, bem como fornecer informações aos representantes da AFS. 
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Resultados alcançados: 

AFS 

Orientamos quanto à documentação necessária para o ingresso no IFPB, e na Polícia Federal, para que 

estejam devidamente legalizados. 

Articulamos  a matrícula desse intercambista, junto a Direção de Ensino, no Campus onde o mesmo quer 

estudar. 

Estabelecemos o elo entre o AFS e o Campus onde o aluno está estudando. 

 

Situação em 2014 
ANO do Intercambio/ Campus João 

Pessoa 

Nº de alunos que vieram para o IFPB País de Origem 

Agosto de 2013 a  Junho de 2014 SARAH SCHURIG Alemanha 

Agosto de 2013 a  Junho de 2014 MIGUEL ANGEL CORTES MANRIQUEZ México 

Agosto de 2013 a  Junho de 2014 Daniel Herman (mas desistiu) IFPB- CG Alemanha 

   

Agosto de 2012 a Julho de 2013 EVELINE VANHOUTTEGHEM Belga 

Agosto de 2011 a Julho de 2012 ÖZLEM FURTUNA Turquia 

Agosto de 2011 a Julho de 2012 MATTHEW SCHWIMMER EUA 

Agosto de 2011 a Julho de 2012 JULIETTE BEATRICE CHRISTIANE JACQUEMONT França 

Agosto de 2011 a Julho de 2012 KATHARINA LICHTNER Alemanha 

Agosto de 2011 a Julho de 2012 CARLOTTA  FRASCADORE Itália 

Agosto de 2011 a Julho de 2012 MARTINA SANTINELLI Itália 

Agosto de 2011 a Julho de 2012 CARL JOHANN APELAND Noruega 

Julho de 2010 a junho de 2011 CAROLIN  LAURA THOME Alemanha 

Agosto de 2010 a 31 de Julho de 2011 BASTIAAN AUGGUSRTYN  Bélgica 

Agosto de 2010 a 31 de Julho de 2011 TOM LEUNEN Bélgica 

Agosto de 2011 a Julho de 2012 FREDRIK AMTZEN RIISE Noruega 

Março de 2011 a dezembro de 2011 WORANISAPHAT SRIWATANA Tailandia 

Fevereiro de 2011 a 20 de julho de 

2011 

CAROLIN LAURA THOME Alemanha 

Fevereiro de 2011 a 20 de julho de 

2011 

LENA NOEVER Alemanha 

Agosto de 2010 a Fevereiro de 2011 RUNA SVENSVIK Alemanha 

Fevereiro de 2010 a Janeiro de  2011 ALISSA HOELZEL Alemanha 

Fevereiro de 2010 a Janeiro de  2011 MELINDA UHL Alemanha 

Fevereiro de 2010 a Janeiro de  2011 DANUCDECH WANAGUL Tailandia 

Fevereiro de 2010 a Janeiro de  2011 NATPAKHAN SAWASDIBURI Tailandia 

Fevereiro de 2010 a Janeiro de  2011 HANNE KARRY MAES Belga 

Fevereiro de 2010 a Janeiro de  2011 GUSTAV JØRGENSENV Dinamarca 

22 de fevereiro a 16 de junho de 2010 VIRGINIA FRIEDRICHS Alemanha 

ANO do Intercambio/ Campus Campina 

Grande 

Nº de alunos que vieram para o IFPB País de Origem 

Agosto de 2011 a Julho de 2012 ARNAJARAQ-BIBI BJERGE Dinamarca 

Agosto de 2011 a Julho de 2012 JOHAN MARKUS RINGSTAD Noruega 

Agosto de 2011 a Julho de 2012 SHUN ON CHAN Japão 
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Ação   Título Programas de Intercâmbio da Embaixada dos EUA para alunos 

do Ensino Médio 

Período Desde 2010 até 2014 

Objetivo 
Divulgar no âmbito do IFPB os Programas da Embaixada dos Estados Unidos para alunos do Ensino Médio da 

rede pública com baixa com baixa renda, e de bom coeficiente escolar.  

 

Resultados alcançados 
A divulgação dos Programas e participação dos alunos do IFPB nos Programas contribui para o fortalecimento 

dos laços do IFPB junto a Embaixada dos EUA , no Brasil, no que se refere a mobilidade acadêmica. 

 

Visita da Cônsul Geral do Consulado do Recife ao IFPB, em maio, para conhecer o Instituto e tomar 

conhecimento do trabalho da ARINTER no que diz respeito a intercâmbios e a divulgação dos programas da  

Embaixada Americana no IFPB. 

 Participação dos alunos do IFPB no Programa Jovens Embaixadores:  

Programa da Embaixada dos Estados Unidos para alunos o ensino Médio da Rede Pública para representar 

seu estado nos EUA por três semanas no mês de janeiro de cada ano, conhecendo os Colleges americanos e 

estudando em um dos Colleges.  

 

A ARINTER divulga o programa e orienta os alunos desde e como procurarem a Secretaria do Estado para 

realizar a seleção. Também, orienta com os preparativos para a viagem, questão com passaportes e vistos. 

 

 Programa National Youth Science Camp –  da Embaixada dos EUA -Elas nas 

Ciências 

O evento integra o programa Science Camp - Elas nas Ciências, criado pela Embaixada dos Estados Unidos em 

cooperação com o Brasil e apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), com o intento de incitar estudantes brasileiras à carreira na área científica 

 

Situação no IFPB 
 

 Alunos no Programa Jovens Embaixadores nos EUA 

 

Jovem Embaixador nos EUA 2012. 

Selecionado em 2011, Diego da Silva Amorim, estudante do 4º ano do curso técnico integrado em Eletrônica 

do IFPB Campus João Pessoa foi um dos 45 estudantes selecionados para Jovem Embaixador nos EUA 2012, 

viajando ao EUA em janeiro de 2012. 

 

Jovem Embaixador nos EUA 2010. 

Dois alunos semi-finalistas no programa Jovens Embaixadores nos EUA. 

 

 Alunos Programa National Youth Science Camp –  da Embaixada dos EUA -Elas nas 

Ciências 

2013: 

Ana Maria da Costa Ribeiro, do 2º ano “A”, do Curso Técnico Integrado em Informática, turno manhã, para 

representar o Brasil em evento científico, conhecido por National Youth Science Camp, que ocorrerá entre os 

meses de junho e julho deste ano, no West Virgínia. 
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2009: 

Ludimila de Araújo Costa, do Instituto Federal da Paraíba(IFPB), o sentimento de ter sido escolhida para o 

Curso de Verão em Ciências para Jovens Promissores (National Youth Science Camp), que será realizado de do 

dia 1º a 25 de julho, nos Estados Unidos. 

 

 Alunos em Programa de Imersão. 

2014  

Antunes Dantas do Campus Campina participou do programa English Immersion Program. 

 

 

Ação   Título Parlamentar Juvenil do MERCOSUL 

 

Período 2010-2014 

Objetivo 
Divulgar e difundir oportunidades experiência no exterior para jovens do Ensino Médio. 

 

Resultados alcançados 
Participação de alunos do IFPB no Parlamento Juvenil Mercosul. 

O “Parlamento Juvenil do MERCOSUL” nasceu como um projeto cujo principal objetivo é abrir espaços de 

participação para que os e as jovens troquem ideias, dialoguem e discutam entre eles/as sobre temas que 

tenham uma profunda vinculação com suas vidas presentes e futuras. O Ministério da Educação é responsável 

pela seleção nacional dos estudantes que irão representar o Brasil no Parlamento Juvenil do Mercosul, para 

tanto conta com a colaboração das Secretarias de Educação Estaduais e do Distrito Federal para a realização 

desta seleção em âmbito estadual 

 

Situação no IFPB 

Jovem Juvenil do Mercosul 2014 

Em junho de 2014, o estudante do curso de Petróleo e Gás, João Pinheiro de Melo Neto, Campus Campina 

Grande, foi escolhido para representar a Paraíba no Parlamento Juvenil do Mercosul.  

 

 

2013 ( Atividades relacionadas com o MERCOSUL) 

Os estudantes do Curso de Informática do IFPB Campina, Ana Ribeiro e Lucas de Luna, foram selecionados no 

concurso Histórico-Literário Caminhos do Mercosul, que este ano teve como tema “A Rota do Café na 

Colômbia ”. Promovido pelo Setor Educacional do Mercado Comum do Sul (Mercosul) com o apoio dos 

Ministérios da Educação do Brasil e da Colômbia, o concurso visa fortalecer a identidade dos jovens 

estudantes do ensino médio dos países membros e associados 

 

Jovem Juvenil do Mercosul 2012. 

Lucas de Luna, aluno do 2º Ano do curso Técnico Integrado em Informática do Campus Campina Grande do 

IFPB, foi eleito em agosto do ano passado o representante da Paraíba no Parlamento Juvenil do Mercosul. Até 

2014, o paraibano se reúne com outros 26 representantes brasileiros e alunos da Argentina, Uruguai, 

Paraguai, Bolívia, Chile e Venezuela para discutir os rumos do Ensino Médio nesses países. 

Jovem Parlamentar Mercosul 2010  

Rafael de Sousa Mendonça, do Curso de Eletrotécnica, IFPB Campus Campina Grande selecionado para o 
Parlamento Juvenil do Mercosul, juntamente com outros 26 colegas, ele vai representar o Brasil na primeira 
assembleia agendada para o dia 18 de outubro de 2011, em Montevidéu, Uruguai. 
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Ação  Título Divulgação do Programa de Bolsas Comissão Fulbright para 

Tecnólogos 

 

Período 2010-2011-2012 

Objetivo 
Apoiar os intercâmbios de alunos de Tecnologia, enviando alunos dos cursos de tecnólogos com bolsa da 

Comissão Fulbright para os EUA.  

A divulgação dos Programas de bolsas Fulbright contribui para o fortalecimento dos laços entre o IFPB e Casa 

Thomas Jefferson. 

 

Resultados alcançados 
O Programa oferece bolsas completas para Tecnólogos, um ano de estudos em um College Americano  

 O IFPB teve selecionados no total: quatro alunos: 

 01 aluno - em 2010  - Viajou em agosto 2011 

 

 03 alunos – em 2011 – Viajaram em agosto 2012  

Entre eles, Tullio Gomes e Paulo Virgílio Gomes Linhares Neto do Campus João Pessoa. 

A divulgação do IFPB junto a Comissão Fulbright, trouxe representantes desta Organização para realizar a 

entrevista deste ano com os candidatos, alunos do IFRN e IFPB, no nosso Instituto o que favorece a 

visibilidade e projeção do IFPB no cenário da internacionalização. 

 

Orientação quanto a visto e retirada de passaporte. 

Articulação para providenciar carro para os alunos tirarem o visto em Recife e fazerem prova de proficiência. 

 

Situação no IFPB 
Atualmente este programa está inserido dentro do Programa Ciência sem Fronteiras. 

 
 
 

Ação  Título Inclusão do IFPB no PEC_G 

 

Período Abril - Dezembro 2010 (Ação iniciada em 2010, aceite em 2012, em 2014 envio de vagas) 

Objetivo  
Incluir o IFPB no programa PEC-G, Programa em nível de Graduação, oferecido a estudantes de países em 

desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordo de Cooperação Cultural e/ou Educacional e/ou de 

Ciência e Tecnologia, com o objetivo de formar recursos humanos de países em desenvolvimento da África, 

Caribe e América Latina. 

Resultados alcançados 
Enviamos documentação, juntamente com o ofício  Nº 391 /2010/GR/IFPB, em 19 de agosto de 2010 e a 

solicitação  de adesão ao programa, para a senhora Maria Paula Dallari Bucci, Secretária da Educação Superior, 

Secretaria de Educação Superior do MEC – SESu; bem como e-mails para o senhor Hilton . Situação: ainda não 

recebemos aprovação. 

 

Em maio de 2012, foi aprovada a inserção do IFPB no PEC_G através do  MEC_SESu, processo que teve início 

em julho de 2010.   

 

A partir de 2012, o Chefe de Departamento de Ensino Superior da Pró-Reitoria de Ensino do IFPB deverá 
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informar ao MEC-SESu o número de vagas e cursos para os quais o Ministério de Relações Exteriores poderá 

abrir vagas para selecionar os alunos desta cooperação, a fim de que eles possam estudar no IFPB. 

 

No final de dezembro de 2013 recebemos um Oficio do MEC –SESu solicitando assinatura de Termo de 

Adesão para  inserção do IFPB no PEC- G o qual enviamos com a assinatura solicitada 

 

Situação em 2014 
Iniciamos o processo em 2010, em 2012 fomos aceitos. Não oferecemos vagas para 2013. Em 2014 enviamos 
uma vaga para os Campi: João Pessoa, Campina Grande e Sousa. Ainda não recebemos alunos. Estamos 
aguardando para 2015. 
 
 

Ação  Título Ações para o fortalecimento do ensino de línguas estrangeiras 

 

Período  De abril de 20110 a julho de 2014 

Objetivo 
Promover ações que fortaleçam o ensino de línguas estrangeiras no âmbito do IFPB, visando à mobilidade 

acadêmica internacional 

Resultados alcançados 

 

 Inglês Sem Fronteiras – Programa gratuito. 

2014  

 Avaliação Diagnostica TOEFL ITP para os alunos de graduação e pós-graduação do IFPB. Serão 

ofertadas mil vagas para os alunos do IFPB. 

 Capacitação dos professores do IFPB para serem aplicadores do TOEFL ITP. 

 Cursos on line para alunos e professores do IFPB no My English on Line. 

 

2013 – Aplicação do Teste de Proficiência TOEFL nos Campi de Sousa, Campina Grande e João Pessoa para os 

alunos candidatos ao programa Ciência sem Fronteiras. 

Essa ação possibilitou um maior número de nossos alunos no CsF, pelo fato da aplicação ter sido 

gratuita e em sua cidade de residência ou vizinhanças. 

 

2012 

 Ações com o Conselho Britânico 

Engajamento do IFPB na Proposta do Conselho Britânico, ação do Conselho Britânico para o fortalecimento do 

Ensino de Língua Inglesa, através de assinatura de Memorando de Entendimento com o CONIF.  A ARINTER 

articulou com os Campi do IFPB a seguintes ações: 

 

o Os Campi do IFPB  - Centros Aplicadores do Exame IELTS 

Três Campi do IFPB assinaram Termo de Adesão para serem Aplicadores do Teste de Proficiência IELTS: 

Campus Campina Grande, João Pessoa, e Sousa. 

 

o Treinamento de Professores de Inglês. 

O Conselho Britânico ofertou curso para treinamento de professores de língua inglesa dos Institutos Federais, 

a princípio duas vagas por Instituto, depois o número de vagas foi aumentado. 

A ARINTER articulou junto a Direção dos Campi do IFPB a autorização e indicação dos professores para realizar 

o curso que seria pago pelo campus onde o professor estivesse lotado. 
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 Elaboração de Projeto para a Criação Núcleo de Aprendizagem de Idiomas ou Centro de 

Línguas de forma sistêmica 

2012 

 

Projeto do NAI ou também como preferirem centro de Línguas, revisado em 2012 e mais uma vez 

encaminhado para o Conselho de dirigentes. 

2011  

Revisão do Projeto do NAI e encaminhamento para o Conselho de Dirigentes 

 

2010 

Elaboração do Projeto para a criação do Núcleo de Idiomas (NAI). 

 

Situação no IFPB 

 

Inglês Sem Fronteiras 

2013 – Aplicação do Teste de Proficiência TOEFL nos Campi de Sousa, Campina Grande e João pessoa para os 

alunos candidatos ao programa Ciência sem Fronteiras. 

 

Implementação do NAI nos Campi e dificuldades: 

Não há uma (01) sala disponível para ser utilizada como Centro de Línguas. É necessário ter um espaço 

próprio para ensino de línguas, adequado a este fim. 

Falta de professores para atuar no centro de Línguas, mesmo sendo estas aulas computadas em sua carga 

horária. 

 

Sugestão: 

Disponibilização de uma sala para funcionar o Centro de Línguas em cada Campus. 

Tendo a sala disponibilizada, para as aulas de línguas, podemos firmar parcerias com Cursos de Letras, para 

que seus alunos-estagiários possam fazer estágio dando aula para nossos alunos, podermos solicitar junto a 

determinados órgãos e a nossos parceiros no exterior, alunos do último ano de cursos que os preparam para 

ensino de línguas, para que possam estagiar conosco. Também, podemos tentar contratar terceirizados.  

 

Das ações com o Conselho Britânico. 

 

 Centro Aplicadores do IELTS 

Três Campi do IFPB assinaram Termo de Adesão para serem Aplicadores do Teste de Proficiência IELTS: 

Campus Campina Grande, João Pessoa, e Sousa. 

Situação: Não houve nenhuma aplicação. 

A ARINTER aguarda solicitação dos Campi para articular com o Conselho Britânico a vinda de um Auditor para 

realizar a auditoria concernente a infra-estrutura mínima exigida para realização de tal exame. 

 

 Do Treinamento de Professores 

O curso teve uma parte presencial (duas semanas) e a outra a distância, os professores serão preparados para 

serem instrutores on line de cursos em inglês, bem como preparar alunos para a realização do IELTS, além de 

também, poderem se candidatar a serem aplicadores de tais exames. Professores do IFPB que participaram 

do curso, financiado pelo Campus onde se encontravam lotados. 

o Maria Thereza Targino de Araújo - Campus João Pessoa 

o Ivana Alencar Peixoto Lianza da Franca - Campus João Pessoa 
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o Cristiane Vieira- Campus Campina Grande 

o José Moacir Soares da Costa - Campus Monteiro (hoje lotado em João Pessoa) 

 

Não houve repasse para os outros professores. Até o momento os professores não ministraram cursos para a 

comunidade. 

 

 

Ação: nº  Título: 
Elaboração do Projeto Institucional de um Núcleo de 

Aprendizagem de Idiomas (NAI) 

Período Iniciada em Out-Dez 2010  a  julho de 2014 – ação contínua e persistente. 

 

Objetivo 
Promover ações que fortaleçam o ensino de línguas estrangeiras no âmbito do IFPB, visando à mobilidade 

acadêmica internacional, criando um Núcleo de Aprendizagem de Idiomas em cada Campus do IFPB, de 

forma sistêmica, para coordenar ações de ensino de língua estrangeira, visando formar docentes, discentes, e 

técnico-administrativos do IFPB falantes proficientes em um ou mais idiomas estrangeiros, visando a 

mobilidade acadêmica e cooperação internacional; oferecendo cursos de idiomas (inglês, francês, espanhol) e 

língua portuguesa para estrangeiros (PLE). Uma vez que se destina a comunidade interna, servidores e alunos, 

sugerimos a colocação desse na Pró-Reitoria de Ensino. 

 

Resultados alcançados 
 2010 - Projeto elaborado Dezembro de 2010 e enviado para o Conselho De Dirigentes. 

Encaminhamento de documento para apreciação do Conselho Superior e posterior implementação.  

Situação: aguardando aprovação do Conselho Superior. 

 

 2011 – Foi elaborado um Projeto de Centro de Línguas Idiomas no âmbito do Forinter, com as nossas 

sugestões. Diante do lançamento do Programa Ciências sem Fronteiras revisamos o nosso Projeto em 

julho de 2011. 

Ainda em 2011: Apresentação do Projeto e Orçamento para a Reitoria, Pró-Reitoria de Ensino e 

Diretores de Campi do NAI e a partir de então surgiu a intenção de alguns Diretores de Campi para 

implementar o NAI em seu Campus, e promessa da Reitoria em contratar professores e fornecer os 

livros. 

 

 2012 - Aproveitamos desse projeto elaborado no Forinter e fizemos uma revisão no nosso em março de 

2012 e a última revisão feita foi em outubro de 2012. 

 

Situação em 2014: 
O Projeto do NAI – Núcleo de Aprendizagem de Idiomas foi apresentado ao Colégio de Dirigentes com 

solicitação para encaminhar ao Conselho Superior. 

Não houve consenso no Colégio de Dirigentes. Espaço físico (sala apropriada) e falta de professor, foram os 

dois principais aspectos apontados. Os professores de línguas (inglês e espanhol) têm uma carga horária 

relativamente alta.  

 

Campus Sim Não Caso Sim ( Nº Portaria ou Resolução) 
Caso Não ( Justificativa) 

Cabedelo   A professora Jamylle Rebouças Ouverney-King encontrava-se afastada para doutoramento. A proposta de 
implantação é para o segundo semestre de 2014 ou o primeiro de 2015. ( Respondido pelo contato da 
Arinter: Prof. Jamylle) 
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Campina Grande X  Portaria Nº 074/2012 

Cajazeiras   Não por falta de professor. Tinha apenas uma professora que foi removida em 2012, assumiu outra 
professora que logo depois pediu vacância do cargo, só chegou uma professora em 2013 para assumir 
todas as turmas, caso de inglês. Quanto a Espanhol receberam uma professora em 2013 e logo em 2014 
foi removida. Assim ficou difícil  manter cursos extracurriculares. (Respondido pelo Diretor de ensino) 

Guarabira   Não respondeu 

João Pessoa   Está em fase de implementação. Estamos construindo o projeto para submissão ao conselho diretor e 
possível institucionalização. Não chamamos de NAI, mas sim de Centro de idiomas. 

Monteiro   Não há uma portaria ou resolução para a implementação do NAI no campus Monteiro, mas o núcleo está 
funcionando. Atualmente, temos uma turma de Inglês – Básico 2 e um processo de seleção em 
andamento para a abertura de uma turma de Espanhol e outra de Inglês, ambas Básico 1. O início das 
aulas para estas turmas ocorrerá em 13/08/2014. (Respondido pelo contato da Arinter. Prof. Solange) 

Patos x  Portaria nº 024/2014 

Picuí   Não respondeu 

Princesa Isabel   Não respondeu 

Sousa   Não respondeu 

 

Campina Grande:  Respondido pela Coordenação do NAI no Campus 
Ainda não tem uma sala própria,  funciona em sala de aula regular, mas já há  projeto para isso, para 2014.2. 
Despesas estão incluídas no PTA.  
Público: servidores e docentes.  6 turmas: Línguas: Inglês Básico II e III, 1 turma de proficiência em língua 
inglesa  e Espanhol II 
Quanto a receber estagiário: depende do Campus por envolver questão financeira. 

 
Patos: Respondido pela Coordenação do NAI no Campus 
Funciona no mini-auditório. 2 turmas de básico I (European Framework A1), inicio em agosto de 
2014. Libras para setembro de 2014. 2 turmas de espanhol básico para março de 2015. 
Espera da Reitoria mais apoio para compra de material e promoção de cursos e workshops para 
professores. 
 
João Pessoa: Respondido pela Diretora de Ensino. 
O Centro de Idiomas funciona parcialmente com aulas de Espanhol para os alunos do s cursos 
regulares do ETIM. Dificuldades: falta de professores de língua inglesa e especialmente espanhola.  
O Centro de Idiomas já está totalmente equipado. Uma sala de aula e uma sala de coordenação. 
Funciona desde 2013 com Francês.  
Oferece aulas para servidores, docentes e comunidade externa. Inglês, Espanhol,.Francês, pretende 
oferecer Libras e Português para surdos. 2 turmas de extensão.  
Não querem estagiários, não tem professores para monitorar. Espera da Reitoria mais contratação 
de professores de línguas,  e de português, para oferecer português para estrangeiros. 
 
Cabedelo: Somente possuímos um bloco de aulas que atualmente comporta cursos de ETIM, Técnico, 

Superior, PRONATEC e Proeja, é provável que com a adição do segundo bloco a implantação seja facilitada; a 
professora estava afastada para doutoramento. Será solucionado o problema com a construção dos novos 
blocos. 
 

Sugestão: Contratação de mais professores de línguas para os professores terem tempo em sua carga horária 

de ensino ministrar aulas no Centro de Línguas. Tendo um espaço físico – sala apropriadas – convênios podem 

ser feitos para termos estagiários de Letras tanto brasileiros como estrangeiros ministrando aulas.  

Os NAI ou Centro de Línguas em funcionamento, hoje, no IFPB não funcionam de forma sistêmica, uns estão 

ligado ao Ensino outros na Extensão. Estão em funcionamento os Centro de Campina Grande, Sousa, 

Monteiro,  e recentemente João Pessoa. 
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Resolução: Como o Projeto não foi apresentado ao Conselho Superior, não há resolução para seu 

funcionamento, embora já tenhamos um Regulamento proposto para ser votado. 

Renumeração dos professores: no momento não há, o número de aulas está incluído em sua carga horária.  

 

 

Ação  Título Elaboração de um Projeto de Língua Portuguesa e Cultura 

Brasileira para Estrangeiros 

Período Outubro – Dezembro 2010 – a 2014 

Objetivo  
Difundir a língua portuguesa e cultura brasileira para estrangeiros, para atrair docentes, técnico- 

administrativos e discentes de instituições estrangeiras para cooperação técnica e ou mobilidade acadêmica, 

no IFPB. 

 

Resultados alcançados 
 Discussão com a Pró-Reitoria de Extensão sobre a viabilidade de esse projeto ser executado na 

modalidade à distância e ou presencial. 

 Chegou-se a conclusão que: 

a) no momento o ideal seria ofertar o projeto na modalidade presencial; 

b) o NAI – Núcleo de Aprendizagem de Idiomas seja aprovado e regulamentado, para que os cursos 

aconteçam; 

c) para ofertar PLE na modalidade à distância, o custo é alto, sendo necessário uma boa infra-

estrutura com uma banda larga que suporte várias pessoas ao mesmo tempo utilizando a 

internet; web-conferência, skype, vídeos e outros recursos audio-visuais 

d) levantar a demanda sobre o possível público-alvo (pensando-se nos Colleges Canadenses); 

possibilidade de fazer um curso semi-presencial para o público dos dois colleges canadenses com quem 
firmamos um memorando de entendimento, se fizermos alguma cooperação técnica com eles. 

 

Situação em 2014: 
Não houve nenhuma definição devido a infra-estrutura. Com a modificação do Projeto do Centro de Línguas, 

em 2012, essa ação passa a ser executada nos Centro de Línguas. 

Atualmente, a proposta do E-TEC Idiomas de Português para Estrangeiros, março de 2014 da SETEC-MEC com 

o CONIF, abarca essa proposta, visando principalmente os parceiros estrangeiros, abarcaria essa proposta. 

Cada IF é responsável por elaborar seu PTA e definir número de turmas e data de início das aulas. O material 

está sendo colocado no moodle aos poucos, mas a capacitação é fundamental para entenderem os 

procedimentos. Falta apenas a capacitação de Português pra Estrangeiros que será realizada em agosto de 

2014. Sob a responsabilidade do Coordenador do E-TEC. O qual fornecerá bolsa para os professores 

envolvidos. 

Sugestão: Ficando sob a responsabilidade do Centro de Línguas o curso de Português para Estrangeiros na 

modalidade presencial. 

 

 
 

Ação  Título Orientações para as Atribuições e Estrutura das Assessorias de 

Relações Internacionais 

 

Período Abril a dezembro de 2010 (2011 e 2012) – 2013 (em andamento) 

 

Objetivo 
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Elaborar documento com as Orientações para as Atribuições e Estrutura das Assessorias de Relações 

Internacionais, juntamente com outros assessores internacionais dos IFs da região nordeste. 

 

Resultados alcançados 
Junho-Novembro 2010 - Documento aprovado no âmbito do FORINTER – Fórum de Relações Internacionais 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, na plenária de novembro de 2010, e encaminhado 

pelos assessores internacionais aos reitores dos seus IFs como uma proposta para ser inserida no Regimento 

Geral dos IFs.  

 

Em junho de 2013 e encaminhado ao Conselho de Dirigentes para encaminhamento ao Conselho Superior. 

Inserção do cargo de Coordenadora de Programas Internacionais a qual coordena o Programa Ciência sem 

Fronteiras. 

 

Situação no IFPB em 2014 
 
Junho de 2013: Encaminhado ao Conselho Dirigente. Esperando aprovação deste e posterior 
encaminhamento para o Conselho Superior e posterior resolução. 
 
2010- 2012 -Encaminhado ao Conselho Dirigente. Nenhum avanço. 

 
 

Ação  Título Projetos Institucionais com instituições parcerias nacionais e 

internacionais 

Período 2012 -2014 em andamento 

Objetivo 

Propiciar e articular a participação do IFPB em projetos Internacionais com instituições parceiras nacionais e 

internacionais, ora sendo autor do Projeto, outra sendo parceiro no projeto. 

 

Resultados alcançados 

2013 - 2014 

2013 - Em 2013 teve início ao Projeto Piloto: Projeto Despertando Vocações nas Licenciaturas (PDVL), em 

parceria com o IFPE, retomada da articulação do consórcio entre o IFPB, IFPE, IFAL. O Projeto tem como 

objetivo geral: 

Desenvolver ações que auxiliem no despertar do interesse para os cursos de Licenciatura em Química/Física, 

através da articulação de atividades de ensino, pesquisa e extensão e da troca de saberes entre a Academia e 

a Escola Básica, tendo como foco a formação do professor e as tecnologias educacionais, utilizando-se do 

formato de rede de Cooperação Internacional.  

Coordenador do Projeto no Campus João Pessoa: Prof de Licenciatura em Química. Gesivaldo Jesus do 

Campus de João Pessoa 

 

2012 – Projeto GEF - (Fundo para o Meio Ambiente Global), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) 

Em 2012, iniciativa do Prof. Paulo Wanderley do Campus Sousa.  Professor estrangeiro convidado da OSU – 

Oklahoma University State, Prof. Charles Abranson. 

 

Situação no IFPB 

PDVL - Em andamento a execução do Projeto piloto no Campus João Pessoa. 
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Projeto GEF – elaboração do Projeto em andamento 

 

 

Ação  Título Visitas de técnicas Internacionais recebidas no IFPB através dos 

contatos da ARINTER 

Período 2010 a 2014 

Objetivo 

Fortalecer parcerias de cooperação técnica no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. 

Resultados alcançados 

2013 

 Julho de 2013 – Visita de Representante da Universidade de Oklahoma State – OSU – Dr. Charles 

Ambranson, em visita de cooperação técnica. 

 Representante do Consulado dos EUA do Recife.  

 Visita do Presidente e Vice-Presidente do ISEC, do Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal em visita a 

Reitoria e ao IFPB Campus João Pessoa, juntamente com representantes da Reitoria, em junho. 

 Visita de representante da Universidade de Oklahoma, o Prof. Charles Abramsom, o qual visitou a 

Reitoria e os Campi de João Pessoa, Sousa, Cajazeiras, e Sousa. 

 

2012 

Consulado dos EUA 

 Em Março de 2012: Cônsul geral de Diplomacia Pública dos EUA:  Heidi Arola 

 Em Dezembro de 2012: Vice-Cônsul do Consulado Americano - Catherine Fischer 

 

ACCC – Associação dos Colleges Canadenses 

 Diretora de Parcerias Internacionais do ACCC: Marie-Josée Fortin 

 Oficial sênior de Programas de Parcerias Internacionais da ACCC, Mehdi Abdelwahab, 

 

2011  

UTAD 

 Prof. Miguel Videira Monteiro, Coordenador dos Convênios Luso Brasileiros da UTAD (Universidade de 

Trás os Montes e Alto Douro, Portugal) visitou o IFPB  para estabelecer convênio de cooperação técnica, 

o qual foi firmado em 2012. 

 

Fullbright-EUA 

 Em 07 de Novembro 2011: Representantes da Fulbright: Sr. Luís Loureiro e a Sra. Glayna Braga para 

realizar entrevistas com os alunos candidatos a bolsa de Tecnológos oferecidas pela Fullbrigh 

 

Representante Consulado Japão 

 Novembro de 2011: Palestra no IFPB com o  Cônsul Geral do Japão no Recife,  Akira Susuki. 

 

Visita delegação peruana: 

 Dezembro de 2011: Visita Delegação Peruana com objetivo de conhecer metodologias de gestão 

educativa e estratégias pedagógicas bem sucedidas nos programas/ projetos do Governo 

Federal/Estadual. 

 

 

Ação  Título Divulgação permanente de oportunidades de mobilidade acadêmica e 
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outras ações de internacionalização  

Período 2010-2014 

Objetivo 

Desenvolver ações que promovam a internacionalização do IFPB  

Resultados alcançados 

2010 – 2014 

 Envio de material de divulgação institucional do IFPB impresso, bilíngüe para nossos parceiros 

internacionais. 

 Divulgação de oportunidade de mobilidade acadêmica e intercâmbios tanto para a comunidade interna 

quanto para nossos parceiros internacionais. 

 Divulgação das ações da assessoria internacional e oportunidades de cooperação internacional. 

 Divulgação de oportunidades para a realização da mobilidade acadêmica e cooperação técnica entre os 

alunos, docentes e técnico-administrativos do IFPB, através de e-mail e do link da ARINTER, na página 

do IFPB 

 Ida de servidores e de alunos para o exterior para nossas instituições parceiras quanto a vinda de 

docentes de instituições parceiras em visita ao IFPB. 

 Visitas da Arinter aos Campi para reuniões com docentes e discentes. 

 Articulação junto ao Conselho Britânico para alunos realizarem o exame de Proficiência IELTS com 

isenção da taxa de inscrição. Conseguimos que em Dezembro fossem concedidas 22 bolsas, as quais 

serão utilizadas em janeiro e fevereiro de 2013. 

 Alimentação da página da ARINTER, no SIMEC. 

 Elaboração de documentos no âmbito do FORINTER. 

 Acompanhamento e orientação a alunos e servidores no que concerne a intercâmbios e viagens 

internacionais com fins e estudos e ou pesquisa. 

 Divulgação de oportunidades no exterior para mobilidade acadêmica. 

 Reuniões com professores de vários setores 

 Solicitação aos Diretores Gerais para nomear um representante da ARINTER no seu Campus. 

 Orientação e articulação para ida de professores a Instituições parceiras ou outras com o fim de 

realização de congressos e visitas técnicas. 

 Elaboração de apresentações sobre o IFPB para apresentar aos parceiros internacionais 

 

Situação no IFPB 

Necessidade de criar um ícone na página inicial do IFPB com o nome Arinter para maior facilidade de cesso 
às informações.  

 

Ação   Título Aquisição de equipamentos para o escritório da ARINTER 

 

Período  Desde abril de 2010 até janeiro de 2014 

Objetivo 

Estruturar o espaço físico da ARINTER 

Resultados alcançados 

2014  - Mudamos com a Reitoria para a “Casa Rosada”. 

 Conseguimos mais duas estações de trabalho usadas, uma estante usada e um gaveteiro também usado. 

 Conseguimos 3 computadores novos, e 3 cadeiras giratórias novas. 

 

2013  

 A Arinter conseguiu uma impressora. 
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2012 
A Coordenadora da Unidade IV conseguiu um telefone fixo. E a Arinter conseguiu uma estação de trabalho e 
um armário. 
 

2010 -2011  

Dividimos o espaço com um colega da Coordenação Acadêmica IV no Campus João Pessoa. Mas sem 

telefone institucional, sem telefone fixo, sem impressora, só com computador e uma mesa. 

 

 

Situação em 2014 

Em 2014  

 Impressora com defeito. Adquirimos outra mas sem toner. 

 Precisamos de um telefone fixo, um telefone móvel institucional, impressora colorida 

multifuncional, 4 bancadas de trabalho novas com gaveteiros, estante aberta com armário abaixo e 

chave,  porta folders para colocar informações à vista para os visitantes, material de divulgação. 

 

 

 

Ação:   Título Estruturação Física e Formação da equipe técnica da Assessoria 

Internacional 

Período 2010-2014 

Objetivo 

Contratar um estagiário do Curso de Relações Internacionais, e um funcionário que tenha alguma fluência 

em inglês, habilidades de informática e competência para elaboração de projetos para o escritório da 

ARINTER, na Reitoria, e nomeação de uma pessoa em cada Campi para ser um contato com o escritório, na 

Reitoria. 

 

Resultados alcançados 

Nomeação sem função de um representante da ARINTER, nos Campi de Campina Grande, Monteiro, Sousa e 

Princesa.  

Todavia falta a nomeação dos representantes nos demais Campi, bem como contratação de recursos 

humanos para a ARINTER, e estrutura física do escritório da ARINTER 

 

Situação em 2014 

 Nos Campi: 
Em alguns Campi temos um representante da Arinter, sem função. É necessário que em todos os Campi haja 

essa pessoa. 

 

 No Escritório da Assessoria de Relações Internacionais na Reitoria: 
Em junho de 2013: Conseguimos um estagiário de Relações Internacionais. 

Em julho de 2013: Conseguimos uma professora para ser Coordenadora de programas internacionais e 

coordenar o Programa Ciência sem Fronteiras, que também assumiu a Coordenação do Inglês sem 

Fronteiras. 

 

Precisamos para o escritório da Arinter uma tradutora oficial, de preferência com algum curso em tradução. 

 

De abril de 2010 a junho de 2013 – Só existia no setor a responsável pelo setor. 
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Ação   Título Participação em Reuniões do FORINTER , FAUBAI e outras associações  e 

capacitação do(a)  Assessor(a) Internacional e Equipe e participação em 

eventos na área de relações internacionais 

Período 2010-2014 – ação contínua 

Objetivo 

Participar de reuniões do Fórum de Relações Internacionais dos IFs – FORINTER - visando o desenvolvimento 

de ações que promovam a internacionalização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba e de Cursos de Capacitação para Assessores Internacionais de forma a se atualizar sobre gestão e 

articulação de convênios, bem como estratégias para promover a internacionalização. 

 

Resultados alcançados 

A participação em eventos na área de relações e cooperação internacionais promovidos por órgãos de 

fomento e ou instituições estrangeiras oportunizaram conhecer e divulgar no âmbito do IFPB novas 

oportunidades para a mobilidade acadêmica e cooperação técnica, e divulgar o IFPB para os parceiros em 

potencial. 

 

Elaboração de documento para o FORINTER sobre Mobilidade Internacional no Âmbito da Rede Federal de 

EPCT. 

Visibilidade do IFPB. 

Melhor desempenho nas atividades da Arinter. 

 

Situação no IFPB 

A Assessora de Relações Internacionais tem participado de Cursos e Fóruns sobre Internacionalização 

 

 Participação em Eventos de Relações Internacionais no Brasil 

 

2013: 

 Participação do Encontro do Fórum de Assessores Internacionais da Rede Federal de Educação 

Profissional – FORINTER  

Palestras: 

 Panorama e perspectivas da internacionalização da Rede 

 Liderança e ética do servidor público 

 Receptivo e envio de estudantes e servidores ao exterior 

 Procedimentos para Missões Internacionais 

 Planejamento Estratégico –Internacionalização da Rede Federal: Gestão. 

 Ensino de idiomas na Rede Federal- 

 Procedimentos, Gestão de Convênios/Acordos e Aspectos Legais  

 

 Outros Eventos e Reuniões 

 Participação em reuniões com gestores e professores dos Campi de Sousa, Patos e Cajazeiras - 

Programa Ciência sem Fronteiras – Apresentação da ARINTER . 

 Participação em reunião com professores de língua estrangeira – Projeto NAI.  

 Participação em reunião e palestra  para alunos de cursos superiores – Programa Ciência sem 
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Fronteiras nos Campi João Pessoa, Campina Grande, Sousa , Cajazeiras e Patos. 

 Participação do 3º encontro Canadá –Brasil – Local do evento: Centro de Convenções do Hotel Sotero, 

Salvador. 

 Participação  em reunião com representantes do Instituto Politécnico de Coimbra e Assessoria 

Internacional do IFPE, em Recife, em junho. 

 Participação em recepção ao Presidente e Vice-Presidente do ISEC, do Instituto Politécnico de Coimbra, 

Portugal em visita ao IFPB Campus João Pessoa,  juntamente com representantes da Reitoria, em 

junho. 

 Participação  em reunião com o Diretor do Campus João Pessoa e professores da área de engenharia e 

representante da pró-reitoria de pesquisa. 

 Participação de Encontro dos Colleges Canadenses/ACCC com os IFs: IFSertãopernambucano ; IFPE e 

IFPB, para divulgação do Edital do Programa Ciência sem Fronteiras da ACCC. 

 Participação na recepção a representante da Universidade do Estado de Oklahoma, em julho, 

juntamente com membros da Reitoria, Pro Reitoria de Pesquisa e Ensino bem como diretores dos 

Campi de Sousa e João Pessoa. 

 Participação em reunião com o Prof. Charles Abramsom da Universidade de Oklahoma e professores 

dos Campi de João Pessoa, Sousa, Cajazeiras, Picui e Sousa. 

 Participação em Reunião com membros da CAPES e CNPq sobre o Programa Ciência sem Fronteiras na 

Reitoria da UFPE. 

 Participação em Reunião no IFPE, em Recife com representantes do IFPE, IFSertão de Pernambuco e 

IFAL. Discussão para a construção do Projeto Internacional Despertando Vocações em Licenciaturas em 

parceria com a Universidade de Mendonza, Argentina. 

 Participação nas reuniões gerais e regionais do FORINTER 

 Participação de Encontro do Forinter em Brasília e Plenária do Fórum de Relações Internacionais 

 

2012: 

 Participação do curso de Gerenciamento de Projetos, na Escola Nacional de Administração Pública, 

em Brasília;  

 Participação do Fórum de Assessores Internacionais da Rede Federal de Educação Profissional – 

FORINTER  

 Participação das reuniões das Regionais do FORINTER. 

 Participação no II Fórum Mundial de Educação Tecnológica, em Florianópolis.  

 Participação nas reuniões dos coordenadores do Programa Ciência sem Fronteiras, promovidas pela 

CAPES e CNPq, em Brasília.  

 Participação XVI Reunião Anual FAUBAI Nordeste em 8 e 9 de novembro com apresentação de 

palestra com o tema: Programa Ciência sem Fronteiras e a Internacionalização das IES. 

 Participação no GRAPI 2012. 

 Seminário de para discussão sobre Internacionalização das Instituições de Ensino Superior. MEC-

Brasília. 

 Participação em Reuniões e outros eventos no âmbito das Relações Internacionais. 

 

2011 

 III Curso de Estratégias de Cooperação e Relações Internacionais da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica.  

 

2010 

30/08/2010: Workshop Internacional – as possibilidades para a pesquisa brasileira no 7º quadro da união 

Europeia 
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09/09/2010: Seminário Temático – Internacionalização e Educação Tecnológica na América latina e na 

Europa: os casos da frança, México e Colômbia. 

04/11/2010: 1º. Encontro Brasil-Canadá de Educação Profissional e Tecnológica – no Rio de Janeiro 

 

 

Situação em 2014 

 FORINTER – Este ano não foi possível a participação na reunião do Forinter no primeiro semestre, por 
motivos de saúde a passagem da Assessora foi cancelada. 

 FAUBAI: Desde 2010  a Arinter solicita o pagamento do FAUBAI, mas o IFPB não paga a mensalidade do 
FAUBAI o que de certa forma impede a participação nos eventos anuais do FAUBAI uma vez que a 
inscrição no evento é igual ao valor da anuidade. 

 

Ação  Título 

Re-elaboração do documento da Política de Internacionalização do IFs, com 

base no Documento Base e a Política de Internacionalização dos IFS, 

elaborados pelo FORINTER – Fórum de Relações Internacionais dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (SETEC/MEC) – FORINTER, 

documento construído em 2009. Submetido ao FORINTER, na plenária de 

junho de 2011. Ainda em 2011 enviado ao Conselho de dirigentes.  

Período Abril a dezembro de 2010 

Objetivo 

 Elaborar um documento para dar um norte ao processo de internacionalização do IFPB 

 

Resultados alcançados 

 Junho – Novembro 2010 - Elaboração do documento pela Região Nordeste. Documento aprovado 

no Forinter em 2011 

 Em 2011 – A Arinter tentou criar uma comissão para re-elaborar a Política de Internacionalização 

mas não conseguiu reunir as pessoas, devido a passagens e diárias.  

 Em 2012 – Como o surgimento do Programa Ciência sem Fronteiras, em 2011, a Arinter fez 

modificações na Política de internacionalização do IFPb e voltou a enviar ao Consselho de 

Dirigentes. 

 

Situação no IFPB 

A Política de Internacionalização do IFPB foi encaminhado ao Conselho Dirigente. Esperando aprovação 

deste e posterior encaminhamento para o Conselho Superior.  

2014: Sendo necessário ser atualizado mais uma vez tendo em vista novos cenários tanto em âmbito local 

quanto nacional e internacional.  

 
 

Ação  Título Levantamento da demanda interna do IFPB para a 

internacionalização.  

Período 2010 - 2014 – ação que deve ser sempre atualizada a cada ano. 

Objetivo 

Realizar um levantamento da demanda interna do IFPB, fazendo um mapeamento vocacional do instituto, 

apontando as áreas e linhas fortes de pesquisa e  de interesse nos cursos para criar demanda interna para se 

realizar Mobilidade  Acadêmica e Cooperação Técnica. 

 

Resultados alcançados 

Foi solicitado aos Coordenadores dos Cursos Superiores do IFPB que apontassem seus interesses para a 
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Mobilidade Acadêmica e Cooperação Técnica.  No Campus João Pessoa, recebemos informes dos cursos: 

Sistemas para Internet Engenharia Elétrica Telecomunicações Administração Negócios Imobiliários Gestão 

Ambiental; no Campus Sousa: Tecnologia de Alimentos; no Campus Cajazeiras, Licenciatura em Matemática, 

no Campus Monteiro, Tecnologia em Construção de Edifícios; No Campus Patos, Tecnólogo em Segurança no 

Trabalho. Esses informes nos darão subsídios para negociar os acordos e convênios com instituições 

estrangeiras. 

 

Situação no IFPB 

As três grandes áreas de interesse do IFPB no momento são Engenharias, Meio Ambiente e Educação. 

 

 

Ação     Título Participação dos Encontros Brasil-Canadá para a Educação 

Profissional 

Período 2011, 2012 e 2013 

Objetivo  

Articular e estabelecer convênios com colleges canadenses 

Resultados alcançados: 

2014  
Encontro com o IFSertão de Pernambuco, IFAL, IFPE, IFPB e Colleges Canadenses em Petrolina para 
divulgação de oportunidades no Canadá e divulgação do Edital do CsF para o Canadá. 
 
2013 
Participação do 3º encontro Canadá –Brasil – Local do evento: Centro de Convenções do Hotel Sotero, 
Salvador. 
Resultado: Convênio com o Sault College e articulação com o Dawson College que foi firmado em 2014. 
 

2012  

2º Encontro no Canadá – O IFPB não participou. 

 

Novembro 2011  

Participação do 1º encontro Brasil-Canadá, no Rio de Janeiro, CONIF e ACCC. 

Resultado 

Assinatura de memorando de intenções com dois colleges canadenses: “Langara College” e “Cégep Du Vieux 

Montréal.” o que implica que esses dois colleges estão abertos a negociações com o IFPB. 

 

Situação em 2014 

4 convênios com Colleges Canadenses. Sault Collge, Dawson, Cégep Du Vieux Montreal e Langara College. 

Ida de vários alunos pelo CsF para os Colleges. 

 

 

Ação   Título Reuniões com gestores do IFPB 

Período: 2010 - 2014 

Objetivo:  

Divulgar as ações da Assessoria Internacional 

Resultados alcançados: 

Foram realizadas reuniões com o Conselho de Dirigentes, bem como reuniões nos Campi com diretores e 

Coordenadores de Curso , e docentes. Dando continuidade a essa ação, foi apresentado ao Reitor relatório 

das atividades dos cursos de estratégias de relações internacionais. 
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Apresentação dos trabalhos da Assessoria internacional Incentivo a implementação de cursos de línguas, 

projetos de cooperação técnica. 

 

 

 

 

Ação   Título Desenvolvimento de material institucional para promoção do IFPB 

com instituições estrangeiras. 

Período Abril- Dezembro 2010 – julho de 2014 

Objetivo 

Desenvolver material institucional em português, inglês, francês e espanhol, a saber: folders, pastas, fliers, 

DVDs, brindes (pins, canetas, chaveiros...) para distribuição em eventos nacionais e internacionais e para 

visitantes nacionais e internacionais. 

Resultados alcançados 

A Arinter elaborou material de divulgação para promoção do IFPB entre as instituições parceiras. 

Situação em 2014. 

Pouco material de divulgação no momento, nem cartões de visita institucional. 

 

 

 

Ação  Título Acompanhamento de alunos e docentes do IFPB em intercâmbio e ou 

mobilidade acadêmica 

Período Abril- Dezembro 2012 a julho de 2014 – ação contínua. 

Objetivo 

Apoiar e orientar alunos do IFPB que viajam ao exterior em intercâmbios ou em 

programas de cooperação internacional, bem como os alunos estrangeiros que vêm em 

intercâmbio ou em cooperação técnica para o IFPB 

Resultados alcançados 

Orientação quanto à documentação necessária para o nosso aluno viajar ao estrangeiro e acompanhamento 

do processo dos alunos tanto na ida quanto na volta da viagem para tomar conhecimento 

Recomendações de locais para realização de exames de proficiência, entre outros necessários para 

candidatos a bolsas de programas como o Fullbright. 

 

Assessoramento a alunos e docentes que vão viajar para o exterior. 

 

Situação no IFPB 

Atualmente o IFPB só tem alunos de intercambio cultural. 

 
 

Ação  Título Criação de um banco de dados interno para a ARINTER 

 

Período Abril- Dezembro 2010- julho de 2014  –  ação contínua 

Objetivo 

Criar um banco de dados interno  com nomes dos órgãos de fomento internacionais , contatos de membros 

do FORINTER e do FAUBAI, e de outras organizações, bem como relatórios de cursos e eventos onde 

representante da assessoria internacional tomou parte. 
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Resultados alcançados 

Registro de todas as ações realizadas pela ARINTER; registro de contatos de organizações e órgãos de 

fomento nacional e internacional, mapeamento vocacional do IFPB, registro de acordos e convênios 

passados e atuais. O registro em arquivos no computador de  todo acervo necessário para a continuidade do 

trabalho do Assessor Internacional  atual em caso de substituição do mesmo, dando visibilidade às ações,  

dará um norte  ao trabalho do sucessor em qualquer época. 

Situação 

Ação contínua. Todas as informações registradas no Computador e /ou impressas 
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AONDE QUEREMOS CHEGAR 
 

 

 Maior número de pesquisadores envolvidos em projetos de pesquisa com nossos 

parceiros internacionais. 

 

 Maior número de servidores envolvidos em cooperação técnica internacional. 

 

 Receber alunos estrangeiros em nossos cursos de graduação e pós-graduação. 

 

 Enviar mais alunos para o exterior no âmbito dos nossos convênios. 

 

 Aumentar nossas ações de cooperação internacional com os parceiros existentes. 

 

 Estender e atuar em cooperação no eixo sul-sul com países do Mercosul e 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa.(CPLP) 

 

 Desenvolver programas de pós-graduação em conjunto com nossos parceiros 

internacionais. 

 

 Ter um Centro de Línguas em cada Campus onde possamos atender a comunidade 

interna e a alunos de nossas instituições parceiras. 

 

 Inserir disciplinas em língua inglesa em cursos de graduação para atrair o estudante 

estrangeiro. 

 

 Enviar e receber mais professores visitantes. 

 

 Ter Programas de Bolsas para discentes e servidores para cursos no exterior.  
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O que precisamos fazer em curto prazo 

 

 

 Resolução para o funcionamento dos Centros de Línguas de forma sistêmica. Já um 

Projeto na Arinter, que foi enviado ao Colégio de Dirigentes. 

 

 Resolução para o aproveitamento de disciplinas cursadas em graduação sanduíche 

no exterior pelos alunos do IFPB. A Arinter já tem uma minuta para apreciação do 

Colégio de Dirigentes. 

 

 Resolução para a Estrutura da Arinter. Já temos o documento, falta fazer a alteração 

no Regimento Geral. 

 

 Reformular a Política de Internacionalização do IFPB feita em 2011 que não chegou a 

ir para o Conselho Superior. 

 

 Normativa para que todo servidor e discente que vá ao exterior para cursos de 

capacitação ou participação em eventos comuniquem ao setor de Assessoria 

Internacional o seu Afastamento de País, período, atividade que irá realizar e local; 

para que a Arinter possa ter dados concretos da internacionalização do IFPB. 

 

 Discutir e aprovar os projetos de Programas de Bolsa Internacional. 

 

 Discutir com o Colégio de Dirigentes as propostas dos nossos parceiros em Portugal 

para cursos de capacitação e pós-graduação e cursos de pós-graduação em 

conjunto. 

 

 Reativar o convite a OSU para a missão deles ao IFPB. 

 

 Continuar o contato com os nossos parceiros indicando a nova gestão do IFPB. 

 

 

Submetido por Maria Verônica A da Silveira Edmundson 
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