MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé
01.109-010 – São Paulo. SP

COMUNICADO 01/2021 – ARINTER

PROGRAMA PLA - PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL

Considerando:
a) a Chamada Pública Conif (Edital CONIF/AI Nº 05, de Adesão ao Programa Português como
Língua Adicional (PLA) em Rede);
b) suas implicações e sugestões do próprio Chamamento/Edital do item acima;
c) as sugestões advindas do encontro virtual realizado pelo Conif, do dia 31 de maio, feitas pelos
participantes do IFSP e de toda a Rede;
d) a caracterização dessa ação, dentro do IFSP, como “Projeto Piloto”.
e) a incorporação, de forma escalonada e gradual dessa ação piloto, como uma futura
institucionalização em todos os Campi do IFSP;
f) que os servidores, deste Instituto, em chamada publicizada pelo site da reitoria, já se
dispuseram, a contribuir na Chamada/Edital Conif, pertencem aos Campi e que dessa maneira,
os Campi já estão implicitamente inseridos como candidatos, ao Projeto Piloto mencionados
acima;
g) a excepcionalidade deste Comunicado dado o tempo extremamente exíguo para candidatura
do IFSP, colocado pelo Chamado/Edital Conif;
h) que por questões geográficas os interessados, futuros alunos, serão em potencial, originários
de países de língua espanhola;

A Diretoria de Relações Internacionais, que responde pela Arinter, neste Projeto Piloto, resolve
adotar os seguintes critérios:
1) que a seleção dos servidores, mencionados acima, será por Campi e que estes, participarão
desse referido Projeto, ressalvada a autonomia do Campus através da anuência do Diretor Geral;
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2) que os servidores de um dado Campus já previamente agrupados, foram pré analisados por
esta Diretoria e constituem um grupo de:
2.1) Um coordenador do curso que seja:
a) servidor, preferencialmente professor de línguas, do campus e que será responsável pela
articulação entre o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), Forinter e o CONIF
na perspectiva de dirimir questões relacionadas ao curso, podendo ser também o representante
Arinter no Campus;
b) que deverá possuir o conhecimento sobre os aspectos pedagógicos do curso e será o
responsável pelos materiais disponibilizados na plataforma.
c) que deverá seguir o cronograma do curso e manter diálogo frequente entre os tutores do
curso e os estudantes participantes, bem como apoiar a seleção dos estudantes internacionais
que será organizada por esta Diretoria de Relações Internacionais.
2.2) Um coordenador de plataforma que:
a) seja um servidor, preferencialmente da área de tecnologia da informação, sendo o
responsável pela gestão da plataforma Moodle, tendo amplo conhecimento dessa plataforma.
b) será responsável por matricular os estudantes, realizar o suporte técnico na plataforma
durante as semanas do curso, cadastrar o coordenador de curso e os professores tutores em
suas salas.
2.3) Um tutor, preferencialmente que domine e/ou seja docente de língua espanhola, para cada
20 (vinte) estudantes, por Campus;
a) que já tenha, preferivelmente, conhecimento do material do e-Tec Idiomas sem Fronteiras,
ofertado pelo Moodle.
b) ter disponibilidade de 10h/semana que poderão ser acrescentadas, no PIT, nas horas
complementares ou, com 5h de regência e 5h de preparação, sempre com anuência da direção
ou chefia imediata.
c) ainda, sendo tutor, este deverá ser responsável pela condução da docência durante o curso,
bem como será de sua competência o trabalho pedagógico, o acompanhamento e o estímulo
ao aprendizado dos estudantes.
d) que deverá realizar a aplicação de avaliação e finalização das notas.
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Nesse sentido esta Diretoria concluirá a análise já iniciada e anunciará a lista dos primeiros três
Campi para esse Projeto Piloto e a classificação dos demais no dia 11 de junho de 2021.
Em seguida serão conduzidas as tratativas com os Campi/Servidores dessa primeira etapa.
Os demais Campi/Servidores serão contatados posteriormente em ações de apoio ou
acompanhamento, visando a incorporação das experiências desenvolvidas.
Desde já agradecemos o alto interesse dos servidores envolvidos e a pronta disponibilidade de
todos.
São Paulo, 08 de junho de 2021

Eduardo Antonio Modena
Diretor de Relações Internacionais

