SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2017 – PROEXT/IFAP
SELEÇÃO PARA O CURSO APRENDER E ENSINAR FRANCÊS
COM A TV5 MONDE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - Ifap, através do Setor de Relações
Internacionais da Pró-Reitoria de Extensão (Proext), no uso de suas atribuições legais, torna pública a
abertura das inscrições para o Curso Aprender e Ensinar Francês com a TV5 Monde.

1. DO CURSO E VAGAS OFERTADAS:
1.1 Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas para o Curso Aprender e Ensinar Francês
com a TV5 Monde, o qual se destina a professores de língua francesa da rede pública do
estado do Amapá, a ser realizado no Campus Macapá do Instituto Federal do Amapá,
nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017, de 9h às 12h e de 14h às 17h.
1.2 O Curso de Formação Aprender e Ensinar Francês com a TV5 Monde visa
promover a formação dos professores de língua francesa da rede pública de ensino do
estado do Amapá, através da apresentação dos recursos pedagógicos extraídos do site da
TV5 Monde, a fim de aprimorar-lhes o uso destas ferramentas em favor de um ensino
contextualizado do francês, a ser ministrado por um professor/formador capacitado para
este fim pela própria rede internacional de televisão francesa.

2. DA SELEÇÃO
2.1 Os candidatos serão selecionados por ordem de inscrição, através da apresentação
dos originais dos seguintes documentos:
a) Habilitação em língua francesa: certificado de curso livre, teste de proficiência DELF
e DALF (Aliança Francesa), ou Curso Superior de Licenciatura ou Bacharelado em
Letras com habilitação em francês;
b) Comprovante de pleno exercício atual no ensino de língua francesa (ex. declaração do
estabelecimento de ensino onde exerce as atividades).

2.2 Os nomes dos candidatos selecionados na inscrição, aptos à realização de matrícula,
serão divulgados no site oficial do Ifap, www.ifap.edu.br, no dia 01 de dezembro de
2017.
3. DA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
3.1 Os candidatos, munidos dos documentos mencionados no item 2.1, deverão comparecer
à Pró-Reitoria de Extensão (localizada na Rodovia BR 210 Km 3, s/n, Brasil Novo,
Macapá/AP), no período de 27 a 30 de novembro de 2017, nos horários de 9h às 12h e de
14h às 16h, para efetuar a inscrição.
3.2 Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula pessoalmente no Registro
Acadêmico do Campus Macapá (localizado na Rodovia BR 210 Km 3, s/n, Brasil Novo,
Macapá/AP), impreterivelmente, no período de 4 a 7 de dezembro de 2017, nos horários
das 9h às 12h e das 14h às 16h.
3.3 A efetivação da matrícula somente será realizada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Ficha de matrícula devidamente preenchida (disponibilizada no ato da matrícula);
a) RG (Original e Cópia simples);
b) CPF (Original e Cópia simples);
c) Comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone - Original e Cópia
simples);
d) Declaração devidamente assinada pela chefia imediata para liberação da
participação do candidato no curso (se servidor do Ifap);
e) Documento que comprove a habilitação na língua francesa, conforme descrito no
item 2.1;
f) Documento probatório do atual exercício do candidato nas atividades de ensino
de língua francesa.
3.4 A falta de apresentação, no ato da matrícula, de quaisquer dos itens supracitados
implicará na impossibilidade de sua efetivação.

4. ESTRUTURA DO CURSO
4.1 O curso ora proposto compreenderá a formação para professores de língua francesa
da rede pública do estado do Amapá, com carga horária total de 12h, para aquisição de
novas metodologias de ensino do francês como língua estrangeira, através da
apresentação de recursos pedagógicos extraídos do site da TV5 Monde, rede
internacional de televisão francesa, a fim de aprimorar-lhes o uso destas ferramentas em
favor de um ensino contextualizado da língua.

5. DA CERTIFICAÇÃO
5.1 Os certificados serão emitidos pela TV5 Monde e entregues aos participantes no último
dia de formação, respeitada a frequência no curso.

6. CRONOGRAMA
6.1 O processo de seleção referente a esta Chamada Pública seguirá o seguinte
cronograma:
CRONOGRAMA
EVENTO

DATA / PERÍODO

Publicação da Chamada Pública

21/11/2017

Período de Inscrição

27 a 30/12/2017

Divulgação da Lista dos Inscritos

01/12/2017

Período de Matrícula

4 a 7/12/2017

Período de Realização do Curso

14 e 15/12/17

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 A inscrição/matrícula do candidato implica a tácita aceitação pelo mesmo das
condições estabelecidas nesta Chamada Pública.
7.2 Este processo seletivo não é passível de recurso;
7.3 Os casos omissos nesta Chamada Pública serão resolvidos pela Coordenadora da
formação e pela Pró-Reitora de Extensão do Ifap.

Macapá – AP, 21 de novembro de 2017.

ÉRIKA DA COSTA BEZERRA
Pró-Reitora de Extensão
Portaria nº 439/2014/GR/IFAP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2017 – PROEXT/IFAP
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
Curso: Aprender e Ensinar Francês com a TV5 Monde
Nome Completo:
Formação:
Instituição:
CPF:

R.G.:

Endereço:
Bairro:
Telefones: res. (

Cidade:
)

Estado:
Cel.:

(

)

CEP:
Com.: (

E-mail:
Estabelecimento de Ensino onde atua:

Nome Completo:
Formação:
CPF:

R.G.:

Assinatura do Responsável: _________________________________________
Macapá-Ap ____ de __________de 2017.

)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2017 – PROEXT/IFAP
ANEXO II – AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO (somente para servidores do
Ifap)

Nome:
CPF:

RG:

Siape:

Função:
Regime de Trabalho:
Lotação:

Requerimento de Autorização para realizar inscrição no Curso Aprender e
Ensinar Francês com a TV5 Monde, o qual se destina a professores de língua francesa
da rede pública do estado do Amapá, a ser realizado no Campus Macapá do Instituto
Federal do Amapá, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017, de 9h às 12h e 14h às 17h.
O Curso Aprender e Ensinar Francês com a TV5 Monde visa promover a
formação dos professores de língua francesa da rede pública de ensino do estado do
Amapá, através da apresentação dos recursos pedagógicos extraídos do site da TV5
Monde, a fim de aprimorar-lhes o uso destas ferramentas em favor de um ensino
contextualizado do francês, o qual será ministrado por um professor/formador capacitado
para este fim pela própria rede internacional de televisão francesa.
Parecer da Chefia Imediata: (

) Favorável

(

) Não favorável

Observação:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Local/Data:___________________,_____/____/____
_______________________________
Assinatura da Chefia Imediata

Parecer do Responsável pela Unidade de Lotação: (

) Favorável

(

) Não favorável

Observação:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Local/Data:___________________,_____/____/____

________________________________
Assinatura do Diretor-Geral

