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

Chamada Pública nº 01/2019 – PROEXT/IFAP
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES DO
CURSO DE LÍNGUA FRANCESA DO PROGRAMA LEITORES FRANCESES 2018/2019
(CONIF/AI Nº 01/2018) - MÓDULO AVANÇADO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap), através da Pró-Reitoria
de Extensão (Proext), no uso de suas atribuições legais, por meio da Coordenação do Programa
Leitores Franceses, nomeada pela Portaria nº 1.462/2018/GR/IFAP, torna pública a abertura das
inscrições para o Curso de Língua Francesa em Nível Avançado, tendo em vista a adesão ao
Programa Leitores Franceses 2018/2019 (CONIF/AI Nº 01/2018).
1. DO CURSO E VAGAS OFERTADAS
1.1 Serão ofertadas 20 (vinte vagas) remanescentes para o Curso de Formação Inicial e
Continuada de Língua Francesa, realizado no Campus Laranjal do Jari, desenvolvido no módulo
avançado, com carga horária total de 60h.
1.2 As vagas são destinadas a estudantes de nível técnico e superior, servidores docentes e
técnicos administrativos do Ifap e comunidade externa.
1.3 As vagas serão destinadas conforme quadro abaixo:
Curso
Língua Francesa - Módulo
avançado
Língua Francesa - Módulo
avançado

Turno

Total de Vagas

Manhã (Terça; Quinta e Sexta)

16

Tarde (Segunda; Quarta e Sexta)

4

2. DA INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 13 a 15 de março de 2019, das 9h às
11h30 e 15h às 17h30, no Departamento de Pesquisa e Extensão (DEPEX) do Campus Laranjal do
Jari, localizado na Rua Nilo Peçanha, nº 1263, Bairro Cajari, Laranjal do Jari/AP.
2.2 Poderão se inscrever, neste processo seletivo, alunos, docentes e técnicos administrativos do
Instituto Federal do Amapá; além de pessoas da comunidade externa, com idade mínima de 14 anos,
que possuam ou estejam cursando o Ensino Médio a partir do 1º ano e que tenham conhecimentos
básicos de Língua Francesa, certificado ou não.
3. DA SELEÇÃO
3.1 Os candidatos serão selecionados mediante aplicação de prova objetiva de conhecimentos
básicos em Língua Francesa, com total de 10 questões objetivas, no valor de 10 (dez) pontos, a ser
realizada no dia 16 de março de 2019, das 9h às 12h, com base nos conteúdos indicados conforme
anexo VI.
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3.2 Serão considerados classificados na prova objetiva de conhecimentos básicos em Língua
Francesa os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos, sendo esta a
média final para aprovação no processo seletivo, dentro do número limite de vagas.
3.3 No caso de empate na média final, a classificação dos candidatos será decidida com base na
idade, ou seja, o candidato mais idoso.
3.4 A lista de candidatos aprovados na prova de conhecimentos básicos em Língua Francesa será
divulgada no dia 19 de março de 2019 no site institucional do Ifap (www.ifap.edu.br) e no Quadro
de Aviso do Campus Laranjal do Jari/AP.
4. DO RECURSO
4.1 Serão aceitos recursos, de forma presencial, no dia 20 de março de 2019, das 9h30 às 11h30 e
de 15h30 às 17h30, no Departamento de Pesquisa e Extensão (DEPEX) do Campus Laranjal do
Jari, localizado na Rua Nilo Peçanha, nº 1263, Bairro Cajari, Laranjal do Jari/AP.
4.2 O formulário para recursos está disponibilizado junto a este Edital (Anexo V) e deverá ser
entregue conforme o previsto no item 4.1.
5. DA MATRÍCULA
5.1 Os candidatos selecionados deverão confirmar sua matrícula nos dias 21 e 22 de março de 2019,
no horário das 9h às 12h e de 14h às 17h, no DEPEX do Campus Laranjal do Jari, localizado na
Rua Nilo Peçanha, nº 1263, Bairro Cajari, Laranjal do Jari/AP ou através de envio de email para
depex.jari@ifap.edu.br
5.2 O aluno matriculado que não frequentar as 02 (duas) primeiras aulas seguidas será considerado
desistente e sua vaga será considerada ociosa. Neste caso, serão realizadas tantas chamadas
quantas necessárias até o preenchimento das vagas, desde que não tenham ultrapassado duas
semanas de aula.
5.3 É de única responsabilidade dos candidatos selecionados acompanhar a divulgação da seleção
nos locais indicados nesta chamada, bem como confirmar sua matrícula nas datas e horários
conforme previsto neste Edital.
5.4 É de exclusiva responsabilidade dos candidatos do cadastro reserva acompanhar o resultado da
seleção, das chamadas e comparecer ao local de matrícula se porventura venham a ser
contemplados com vaga no curso.
6. ESTRUTURA DO CURSO
6.1 O curso de Língua Francesa de que trata esta chamada compreenderá o nível de ensino
avançado, com carga horária total de 60h. As aulas ocorrerão três vezes por semana. Os cursos
serão ministrados com base na abordagem comunicativa visando às quatro competências
linguísticas: (a) Compreensão Oral (escutar); (b) Compreensão Escrita (ler); (c) Expressão Oral
(falar) e (d) Expressão Escrita (escrever).
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6.2 O curso, ofertado em 1 (um) módulo, será de forma contínua e ininterrupta, de acordo com o
Cronograma de Aulas. Os alunos que concluírem o módulo com aproveitamento quantitativo de 6,0
(seis) pontos e frequência de 75% receberão a certificação.
6.3 Não é permitido o trancamento e nem a reserva de matrícula no curso.
7. DA CERTIFICAÇÃO
7.1 Os alunos aprovados, conforme os requisitos constantes no item 6.2 desta chamada, terão direito
à certificação de conclusão do curso, com carga horária de 60 horas, a ser emitido pelo Campus
Laranjal do Jari.
8. CRONOGRAMA
PERÍODO

DESCRIÇÃO

13 de março de 2019

Publicação da Chamada Pública
Período de Inscrição

13 a 15 de março de 2019

Aplicação do Teste

16 de março de 2019

Resultado Parcial

18 de março de 2019

Período de Recurso
Resultado Final

19 de março de 2019
20 de março de 2019
21 a 22 de março de 2019

Período de Matrícula
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 A inscrição do candidato implica a tácita aceitação pelo mesmo das condições estabelecidas
nesta chamada pública.
9.2 Em caso de desistência do curso, sem entrega de justificativa formal, o aluno ficará
impossibilitado de pleitear vaga em outro Curso FIC, ofertado pelo Ifap, no período de seis meses.
9.3 Os casos omissos nesta chamada pública serão resolvidos pela Coordenação do Programa
Leitores Franceses (Portaria nº 1.462/2018/GR/IFAP) .
9.4 Outras informações sobre o curso (turmas, horários, salas) podem ser encontradas na
Coordenação do Programa Leitores Franceses – Campus Laranjal do Jari.

Macapá/AP, 13 de março de 2019.
(Original Assinado)
ÉRIKA DA COSTA BEZERRA
Pró-Reitora de Extensão
Portaria nº 439/2014/GR/IFAP
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[

] Turma Manhã

Chamada Pública nº 01/2018 – PROEXT/IFAP
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
Nº da Inscrição:
[
] Turma Tarde

IDENTIFICAÇÃO
NOME:
NÍVEL DE
[
ESCOLARIDADE: [

] Ensino Médio Incompleto
[ ] Ensino Médio Completo
] Graduação
[ ] Especialização [ ] Mestrado
[

CPF:

DATA NASC.:

RG:

TELEFONE:

] Doutorado

ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE:

E-MAIL:
Possui alguma necessidade específica:

[

] Não

[

] Sim

Em caso positivo, descreva:

INFORMAÇÕES (somente para alunos do Ifap)
CAMPUS:

ANO/SEMESTRE INGRESSO:

CURSO:
TURNO:

TURMA:

NÍVEL:
INFORMAÇÕES (somente para servidores do Ifap)
LOTAÇÃO:

SIAPE:

FUNÇÃO:
TURNO DE TRABALHO: [

Data: ____/____/____

] Manhã

[

] Tarde

[

] Noite

Assinatura: __________________________________________________
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Chamada Pública nº 01/2019 – PROEXT/IFAP
ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO
Eu,_____________________________________________________________________________,
naturalidade___________________________, nacionalidade ___________________________, residente na
_______________________________________________________________________________________,
nº________, bairro_________________________, município ______________/AP, CEP _______________,
telefone: _________________________, RG nº ____________________, CPF nº _____________________,
aceito participar na condição de discente do Curso de Língua Francesa do Programa Leitores Franceses
2018/2019 (CONIF/AI) nº 01/2018, com carga horária total de 60 horas, o qual realizado durante os meses de
março a maio de 2019, no Campus Laranjal do Jari do Instituto Federal do Amapá.
Comprometo-me a obedecer às regras previstas nesta chamada pública, bem como respeitar às normas
internas do referido campus, ao qual estarei vinculado como aluno em um curso de Formação Inicial e
Continuada.
Declaro

estar ciente de

que qualquer

desrespeito

às

mesmas

implicará no meu

desligamento do referido curso e que, em caso desligamento ou abandono, isso poderá dificultar o
meu ingresso em futuros programas de Formação Inicial e Continuada oportunizados por esta instituição.

Data: ____/____/____

Assinatura: __________________________________________________
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ANEXO III - AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL (somente para menores de idade)
Eu,____________________________________________________________________________,
CPF nº _____________________, residente na ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
nº________, bairro_________________________, município ______________/AP, CEP _______________,
telefone: _________________________, responsável pelo menor __________________________________,
_______________________________________________________, autorizo a inscrição e matrícula no
Curso de Língua Francesa do Programa Leitores Franceses 2018/2019 (CONIF/AI Nº 01/2018), com carga
horária total de 60 horas, o qual realizado durante os meses de março a maio de 2018, com três encontros
presenciais por semana, conforme Cronograma de Aula, no horário de ___________________ nas
dependências do Campus Laranjal do Jari do Instituto Federal do Amapá.
O Curso de Língua Francesa de que trata este edital está estruturado em três módulos: Básico (60h),
Intermediário (60h) e Avançado (60h), ministrado por professor nativo da França, sendo destinado à
comunidade interna (estudantes e servidores do Ifap) e comunidade externa e visa mobilidade acadêmica e
cooperação internacional.

Data: ____/____/____

Assinatura: __________________________________________________
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Chamada Pública nº 01/2019 – PROEXT/IFAP
ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO (somente para servidores do Ifap)
Nome:
CPF:

Siape:

Função:
Regime de Trabalho:

Lotação:

Requerimento de Autorização para realizar inscrição do Curso de Formação Inicial e Continuada de
Língua Francesa, a ser realizado durante o período de março a maio de 2019, com três encontros presenciais
por semana, conforme Cronograma de Aula, no Campus Laranjal do Jari, no horário de
_______________________.
O Curso de Língua Francesa de que trata este edital é resultado da adesão do Ifap ao Programa
Leitores Franceses 2018/2019 (CONIF/AI Nº 01/2018), possui carga horária total de 60 horas, ministrado por
professora nativa da França, sendo destinado à comunidade interna (estudantes e servidores do Ifap) e
comunidade externa e visa mobilidade acadêmica e cooperação internacional.
Parecer da Chefia Imediata: (

) Favorável

(

) Não favorável

Observação: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Local/Data: ___________________, _____/____/____
Parecer do Responsável pela Unidade de Lotação: (

___________________________________
Assinatura da Chefia Imediata

) Favorável

(

) Não favorável

Observação: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Local/Data: ___________________, _____/____/____

___________________________________
Assinatura do Diretor-Geral
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Chamada Pública nº 01/2018 – PROEXT/IFAP
ANEXO V - FORMULÁRIO DE RECURSO
Os recursos deverão ser entregues pelo proponente em duas vias, a ser protocolado conforme
previsto no item 4.1 desta chamada pública.
Nome do Proponente:
E-mail:
JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE:

Local/Data: ___________________, _____/____/____

__________________________________________
Assinatura do Proponente
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Chamada Pública nº 01/2019 – PROEXT/IFAP
ANEXO VI – CONTEÚDO PARA O TESTE DE SELEÇÃO



Corpo humano, meios de transportes, horas, itinerário;



Preposições de lugar;



Aller (ir) no presente indicativo;



Pouvoir (poder), vouloir (querer), travailler no presente do indicativo; Passé composé dos verbos être, avoir, aller, habiter, aimer,
travailler;

