
 

CHAMADA PÚBLICA CGRIFES Nº 01/2016 - ADESÃO AO PROGRAMA DE 

LEITORES FRANCESES DA EMBAIXADA DA FRANÇA  

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES), por intermédio do Conselho de Gestores de Relações Internacionais das 

Instituições Federais de Ensino Superior (CGRIFES), representado pelo Sr. Diretor do 

Conselho, Prof. Dr. Márcio Venício Barbosa torna pública a presente Chamada Pública 

para adesão ao Programa de Leitores da Embaixada da França e convida os 

interessados a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos. 

1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO 

Considerando que os Governos brasileiro e francês têm trabalhado conjuntamente 

para o incremento, a diversificação e a intensificação dos programas de mobilidade de 

estudantes e pesquisadores, bem como a cooperação na pesquisa em bases 

institucionais; 

Considerando que a aprendizagem de línguas estrangeiras é uma ferramenta 

indispensável ao bom desenvolvimento de programas de mobilidade e à 

internacionalização dos sistemas de ensino superior,  

Considerando a importância de fortalecer os laços entre os países e favorecer o 

intercâmbio de profissionais em treinamento, professores/coordenadores, estudantes 

universitários e graduados entre as instituições de ensino brasileiras e francesas; 

Considerando o êxito das ações implementadas entre as instituições brasileiras e 

francesas de ensino superior; 

Esta Chamada Pública corrobora o objetivo do CGRIFES e da Embaixada da França 

de fomentar a integração e ações de cooperação que fortaleçam o ensino de idiomas 

e o intercâmbio cultural, visando à consolidação do processo de internacionalização 

dos sistemas de ensino superior.  

 

2. DO OBJETIVO 

2.1 A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar propostas das 

instituições de ensino superior interessadas e aptas a receber leitores franceses em 

seus campi, mediante a apresentação de plano de trabalho.   

2.2 As propostas apresentadas devem observar as condições específicas 

estabelecidas nesta Chamada e serem enviadas juntamente com o plano de trabalho, 

a ser preenchido conforme modelo específico constante do ANEXO II. 

  



 

3. DOS PROPONENTES ELEGÍVEIS 

3.1 São proponentes elegíveis para a presente Chamada Pública as instituições de 

ensino superior membros da ANDIFES; 

3.2 As instituições de ensino superior elegíveis a receber leitores franceses devem, 
obrigatoriamente, dispor de um coordenador pedagógico para acompanhamento das 
atividades locais. Em caso desse coordenador não atuar com o ensino do francês na 
instituição, o leitor será acompanhado pedagogicamente a distância por formador a ser 
indicado pelo Programa IsF-francês.    

4. DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

4.1 As propostas iniciais de plano de trabalho deverão ser encaminhadas para O 

CGRIFES, exclusivamente através de correio eletrônico, simultaneamente para os três 

endereços indicados: andifes@andifes.org.br, vincentnedelec@mec.gov.br, 

marcio.barbosa@sri.ufrn.br até a data limite estabelecida no Cronograma constante do 

item 10. 

4.2 As propostas devem, obrigatoriamente: 

a) indicar as ações que serão estabelecidas; 

b) indicar os resultados esperados; 

c) indicar o cronograma para execução das atividades; 

d) descrever o procedimento adotado para pagamento de auxílio ao leitor, e; 

e) indicar como a instituição pretende garantir a continuidade dos cursos de francês 

após a conclusão das atividades do leitor. 

4.3 As ações que serão estabelecidas, constantes do subitem 4.2, “a”, e que devem 

ser indicadas na proposta, podem envolver, dentre outros elementos identificados 

como prioritários pela instituição, os seguintes: o estímulo a pesquisas conjuntas, a 

formação de professores, o intercâmbio de experiências pedagógicas, comparações 

metodológicas e intercâmbios de boas práticas, dentre outros. 

4.4 Em relação ao cronograma que deve ser indicado na proposta, as ações deverão 

ser implementadas em um período de 9 (nove) meses, sendo do 1º de setembro de 

2016 até o 31 de maio 2017 data prevista para o retorno do leitor ao país de origem. 

4.5 Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio que não o 

estabelecido no subitem 4.1, tampouco após o prazo final de recebimento estabelecido 

no Cronograma constante do item 10.  

4.5.1 As propostas recebidas fora do prazo serão automaticamente desclassificadas. 

4.6 Será aceita uma única proposta por universidade proponente.  
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4.7 Na hipótese de envio de uma segunda proposta pela mesma universidade 

proponente, respeitando-se o prazo limite estipulado para submissão das propostas, 

esta será considerada substituta da anterior, sendo levada em conta para análise 

apenas a última proposta recebida.  

4.8 Constatado o envio de propostas idênticas, serão tomadas as seguintes medidas:  

a) caso se verifique que as propostas são do mesmo proponente, será considerada 

somente a última versão enviada por ele;  

b) se as propostas idênticas forem enviadas por proponentes diferentes, ambas as 

propostas serão sumariamente desclassificadas. 

 

5. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1 A seleção das propostas, a ser realizada por equipe avaliadora composta por um 

membro da direção do CGRIFES, um representante da Embaixada da França e um 

professor de francês indicado pelo  Programa ISF-Francês, será realizada em fase 

única, composta pela análise técnica das propostas apresentadas quanto ao 

atendimento às disposições estabelecidas no item 4. 

5.1.1 As propostas serão classificadas considerando a análise técnica de mérito e 

relevância de cada proposta, conforme os critérios previstos no item 6, e a equipe 

poderá recomendar:  

a) aprovação; ou  

b) não aprovação.  

5.1.2 O parecer da equipe avaliadora sobre as propostas, dentro dos critérios 

estabelecidos no item 6, será registrado em Planilha Eletrônica, contendo a relação 

das propostas julgadas, recomendadas e não recomendadas, com as respectivas 

pontuações, em ordem decrescente, assim como outras informações e 

recomendações julgadas pertinentes.  

5.1.3 A Planilha Eletrônica será assinada pelos membros da equipe avaliadora. 

5.2 Serão selecionadas até 9 (nove) instituições de ensino superior para receberem 

estudantes franceses mestrandos em Letras - Francês ou didáticas de línguas. 

5.3 Após a seleção da instituição de ensino superior e a designação do leitor, será 

assinado um termo de responsabilidade entre a instituição, o leitor e a Embaixada da 

França. 

  



6. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

6.1 São os seguintes os critérios para classificação das propostas: 

 Critérios de análise e julgamento Peso Nota 

A Indicação das ações que serão estabelecidas 3 0 a 10 

B 
Relevância das ações que serão estabelecidas e dos 

resultados esperados 
3 0 a 10 

C 
Indicação do cronograma para execução das atividades e 

adequação ao item 4.4 da Chamada Pública 
3 0 a 10 

D Adequação do cronograma  2 0 a 10 

E 

Indicação de como a instituição pretende garantir a 

continuidade dos cursos de francês após a conclusão das 

atividades do leitor 

2 0 a 10 

F 
Descrição do procedimento adotado para pagamento de auxílio 

ao leitor 
1 0 a 10 

6.2 Para estipulação das notas poderão ser utilizadas até duas casas decimais.  

6.3 A pontuação final de cada proposta será aferida pela média ponderada das notas 

atribuídas para cada item.  

6.4 Em caso de empate será utilizada a nota obtida no critério B, 6.1, sendo favorecida 

a proposta que obtiver a maior nota neste critério. 

7. DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1 A relação das propostas aprovadas na presente Chamada Pública será divulgada 

na página eletrônica da ANDIFES, www.andifes.org.br, e será encaminhada por e-mail 

aos reitores das universidades membro e aos gestores de Relações Internacionais. 

7.2 Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do julgamento das 

proposta a que se refere a presente Chamada Pública, poderá interpor recurso junto 

ao CGRIFES, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação dos resultados 

na página da ANDIFES. 

8. DA ADESÃO  

8.1 A adesão ao Programa de Leitores da Embaixada da França deverá ser enviada 

para os endereços de correio eletrônico que constam no item 4.1 até a data limite 

estabelecida no Cronograma constante do item 10. 

8.1.1 A adesão deverá ser apresentada mediante o preenchimento do Formulário de 

Adesão específico para esta Chamada Pública, constante do Anexo I. 

8.1.2 O Formulário de Adesão deverá ser enviado acompanhado de Ofício assinado 

pelo dirigente da instituição. 

8.2 A adesão será formalizada somente após o envio do Formulário de Adesão e do 

Ofício de encaminhamento, referidos nos subitens acima.  

http://www.andifes.org.br/


 

9. DAS RESPONSABILIDADES 

9.1 Da Instituição de Ensino Superior brasileira 

9.1.1 A instituição de ensino superior brasileira deverá designar um coordenador 

responsável pela coordenação e monitoramento das ações em cada instituição de 

ensino superior proponente. 

9.1.2 O coordenador designado ficará responsável por orientar e auxiliar o leitor na 

chegada ao Brasil e na execução das atividades. Para tanto, previamente, o 

coordenador deverá realizar reuniões virtuais com o leitor francês e com o seu 

coordenador pedagógico na instituição de origem, de modo a elaborar o plano de 

trabalho, como também apresentar a instituição e as características da região onde o 

leitor será alocado.  

9.1.3 O coordenador designado deverá participar da formação promovida pelo 

Programa IsF e a AUF (Agência Universitária da Francofonia) com o respectivo leitor 

quando de sua chegada ao Brasil,   

9.1.4 As instituições de ensino superior brasileiras devem garantir a infraestrutura e os 

recursos necessários à implementação das ações e cumprimento fiel da proposta e do 

plano de trabalho apresentados. 

9.1.5 A instituição de ensino superior brasileira deverá designar 1 (um) servidor para 

receber o leitor no aeroporto. 

9.1.6 A instituição de ensino superior brasileira deverá designar 1 (um) servidor para 

acompanhar o leitor nos órgãos oficiais para regularização da documentação e 

posterior abertura de conta bancária. 

9.1.7 É de responsabilidade da instituição de ensino superior brasileira o pagamento 

de bolsa mensal ao leitor francês, conforme cronograma determinado na proposta. 

9.1.7.1 No caso de instituições que disponham de alojamento, o valor da bolsa será de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

9.1.7.2 No caso de instituições que não disponham de alojamento, o valor da bolsa 

será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

9.1.7.3 O custeio da bolsa mensal poderá ser efetuado através da verba recebida 

pelas universidades federais no PDU Internacionalização (MEC/SESu). 

9.1.8 As instituições de ensino superior brasileiras poderão, ainda, indicar casas de 

família e/ou república estudantil, onde o leitor poderá ficar alocado. 

9.1.9 As instituições de ensino superior brasileiras deverão apresentar ao CGRIFES 

relatório semestral de avaliação com descrição e resultados das atividades 

executadas. 

 



9.2 Da Embaixada da França 

9.2.1 É de responsabilidade da Embaixada da França a compra dos bilhetes aéreos do 

leitor (nos trechos França – Brasil – França), bem como a garantia do seguro-saúde. 

9.2.2 Caberá à Embaixada da França o papel de mediação entre a instituição de 

ensino superior brasileira e a instituição de ensino de origem do leitor. 

 

10. DO CRONOGRAMA  

ATIVIDADE DATA 

LANÇAMENTO DA CHAMADA 

 

31 DE MARÇO DE 2016 

 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DO FORMULÁRIO 

DE ADESÃO AO PROGRAMA DE LEITORES 

(CONFORME ANEXO I) 

 

11 DE ABRIL DE 2015 

 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DA PROPOSTA 

INICIAL DO PLANO DE TRABALHO (CONFORME 

ANEXO II) 

14 DE ABRIL 2016 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 20 DE ABRIL 2016 

 

11. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no 

todo ou em parte, seja por decisão do CGRIFES ou da Embaixada da França, seja por 

motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que 

isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

 

12. DAS PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS  

É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias 

para a execução da proposta. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 As atividades dos estudantes serão executadas considerando a carga horária 

semanal de 12 (doze) horas de aula e outras 6 (seis) horas para atividades 

extraclasse. 



13.2 Durante o período de recesso dos professores regulares das instituições de 

ensino superior, o leitor também será liberado de ministrar aulas no mesmo período. 

13.3 Ao CGRIFES e à Embaixada da França é dado o direito de realizar consultas 

periódicas para monitoramento das atividades do leitor. 

13.3 Os casos omissos e as situações não previstas na presente Chamada Pública 

serão apreciados pelo CGRIFES. 

13.4 O resultado final será divulgado na página da ANDIFES: www.andifes.org.br . 

13.5 Esclarecimentos acerca da presente Chamada Pública poderão ser obtidos 

através do endereço de correio eletrônico, nos endereços indicados no item 4.1. 

13.6 Eventuais situações não contempladas nesta Chamada Pública serão decididas 

conjuntamente pelo CGRIFES e pela equipe da Embaixada da França, mediante 

consulta dirigida exclusivamente por e-mail, através dos endereços que constam no 

item 4.1. 

13.7 A presente Chamada Pública regula-se pelos preceitos de direito público 

inseridos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, pelas disposições da Lei nº 

8.666/93, no que couber, e, em especial, pelas normas internas da ANDIFES. 

13.8 O foro para dirimir questões oriundas da execução da presente Chamada Pública 

é o da cidade de Brasília, Distrito Federal. 

 

Brasília, 31 de março de 2016 
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ANEXO I 

 

                    

 

 

FORMULÁRIO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE LEITORES FRANCESES 

2016 -2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS BÁSICOS 

Identificação da Instituição  

Coordenador designado  

E-mail do coordenador  

Telefone do coordenador  



ANEXO II 

 

                         

 

I - Instituição 

 

 

II - Coordenador 

 

 

III – A instituição possui 

alojamento? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

IV – A instituição possui 

departamento de Letras 

portuguesas? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

V – A instituição possui 

departamento de Letras 

francesas? 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

Se sim, nome e e–mail do(a) direto(a) do 

departamento: 

 

 

VI- A instituição está 

oferecendo curso de 

língua francesa... 

Dentro de um NUCLI: 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

Dentro de um centro de língua: 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

Outras áreas da IES: 

 

VII – Quais são as 

parcerias com os pais 

francófonos? 

a) Institucionalizados 

 

b) Específicos ao departamento de letras 

francesas 

 



VIII - Plano de trabalho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX – Resultados 

esperados 

 

 

 

 

 

 

X - Cronograma para 

execução das atividades 

ao longo dos 9 meses 

 

 

 

 

XI - Procedimento para 

pagamento do auxílio ao 

leitor 

 

 

 

 

XII – Perspectivas para 

continuidade do ensino 

de francês 

 

 

 

 

 


