
  CHAPA RECONSTRUIR 
 

Candidatos para Diretoria da FBPF – Bureau 2017-2019 
 
Presidente: Profa Denise Gisele de Britto Damasco (APFDF) 
 
Vice-Presidente: Prof. Dário Pagel (APFESE) 
 
1º Secretário:  Prof Pedro Armando de Almeida Magalhães (APFERJ)   
                                                              
2ª Secretária:  Profa Rosana de Araújo Correia (APFDF) 
 
1ª Tesoureira: Profª Claudia Ozon (APFPR) 
 
2ª Tesoureira: Profª Clarissa Laus Pereira Oliveira (APFSC) 
 

 
CARTA PROGRAMA 

 
Principais propostas de ações: 
 
 

1. Organização jurídica e fiscal da FBPF, bem como a elaboração do calendário de atividades da 

FBPF e da previsão orçamentária anual da entidade; 

2. Atualização do Estatuto da entidade, no que se refere ao detalhamento de questões abertas, 

que possam gerar ambiguidades e uma possível mudança de sede da FBPF para Brasília/DF; 

3. Apoio às APFs para que atinjam seus objetivos, para o aumento de seu quadro de associados, 

bem como apoio às associações desativadas e em atividade de regularização; 

4. Comunicação constante com as APFs com a manutenção da página web da FBPF, da página 

Facebook, Instagram, entre outros meios, para divulgação e compartilhamento das atividades 

referentes ao ensino e aprendizagem de francês, às APFs;   

5. Participação em editais públicos nacionais e internacionais para formação de docentes de 

francês no Brasil e no exterior, ampliando o espaço de pesquisa científica e acadêmica e 

oportunizando momentos de retroação das formações ocorridas para o maior número de 

docentes de francês; 

6. Manutenção de contatos com os parceiros da FBPF e a busca por novos parceiros 

institucionais e estrangeiros, ampliando a interação com a Federação Internacional de 

Professores de Francês e as entidades representantes na América Latina, favorecendo o 

intercâmbio de experiências de formação; 

7. Organização de eventos para as APFs, a saber: 

• Encontro Nacional de Presidentes das Associações de Professores de Francês do 

Brasil, em 2018 e em 2019; 

• XXIIo Congresso Brasileiro de Professores de Francês, em Brasilia, com a sugestão do 

seguinte título: 2009/ 2019: Le français au Brésil et dans le monde, où en sommes-

nous?  

8. Retomada da mobilização pela inclusão da língua francesa na Educação Básica, dentro do 

novo contexto curricular, resgatando também os debates promovidos pelas gestões anteriores 



da FBPF em diversos encontros institucionais, como por exemplo, o francês no ENEM e outros 

temas relativos ao ensino de línguas estrangeiras, tendo o foco no ensino de francês;  

9. Manutenção e contatos permanentes com os presidentes das associações nacionais das 

línguas espanhola, inglesa, italiana, alemã, entre outras, visando reforçar a importância do 

ensino de LE no país, bem como uma aproximação com os grupos que atuam com o português 

como língua estrangeira; 

10. Esforço para que a FBPF continue ocupando seu espaço junto aos parceiros nacionais e 

internacionais e junto às APFs do Brasil, valorizando e resgatando sua história, aprendendo 

com aquilo que vivemos no presente, a fim de podermos repensar o futuro de nossa entidade 

e de nosso papel no cenário nacional. 
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Brasilia, 12 de julho de 2017 


