
CHAPA ENSEMBLE 

Candidatos e candidatas para Diretoria da FBPF – Bureau 2020-2022 

 

Présidente: Denise Gisele de Britto Damasco – APFDF 

Vice-Presidente: Dario Fred Pagel – AFRASE  

1o Secretário:  Pedro Armando de Almeida Magalhães – APFERJ 

2o Secretário:  Fábio Uchikawa Graziano – APFESP 

1a Tesoureira: Silvia Marques Pires – APFDF 

2a Tesoureira: Claudia Ozon Caldo - APFPR 

 

CARTA PROGRAMA: plano de intenções 

 

1. Cumprir o estatuto da Entidade e sempre que necessário discuti-lo em AG e reuniões para esse fim, 

para que reflita os projetos e anseios da Federação; 

2. Zelar pela organização jurídica e fiscal da FBPF, bem como prever a elaboração do calendário de 

atividades da FBPF e da previsão orçamentária anual da entidade a ser discutido em AG anual;  

 3. Manter o projeto APF Legais, que apoia as associações em reativação, mas ampliar esse projeto a fim 

de poder auxiliar mais as APFs às associações que necessitam;  

4. Manter a comunicação constante com as APFs com a manutenção da página web da FBPF e as redes 

sociais; 

5. Participar 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. Propor ações, projetos e contato com parceiros da FBPF, buscando também novos parceiros 

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

Francês e com entidades de países francófonos e da América Latina, em busca de intercâmbio de 

experiências de formação;  

7. Organizar eventos para as APFs, para a comunidade francófona nacional e internacional, a saber: a) 

Encontro Nacional de Presidentes das Associações de Professores de Francês do Brasil em 2020; b) XXIIo 

Congresso Brasileiro de Professores de Francês, em Cuiabá; c) Journée Internationale des Professeurs de 

Français em 2020 e 2021; incentivando a participação de membros da FBPF em eventos nacionais e 

mundiais, organizando-os também no Brasil; 



8. Incentivar a 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 

diversas esferas institucionais; 

 9. Manter o contato permanente 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. Zelar 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.  

 

 

 

Denise Gisele de Britto Damasco  
Dário Fred Pagel  

Pedro Armando de Almeida Magalhães  
Fábio Uchikawa Graziano 

Silvia Marques Pires 
Claudia Ozon Caldo  

 
On avancera ensemble! 

 
 
 

Brasilia, 19 de abril de 2020 


