
 

 
Orientações para credenciamento de ESPECIALISTAS 

à Rede Andifes IsF 
 
 
 
Caso haja interesse em participar da Rede Andifes IsF, verifique qual é sua situação: 
 

I. A IFES já está credenciada (para saber se sua IFES está ou não 
credenciada, verifique o documento disponível na página da Andifes 
https://www.andifes.org.br/?page_id=82328).  

Envie um e-mail para a adm.siglaies@programaisf.pro.br (substituindo o 
siglaies pela Sigla da IES, ex: adm.ufscar@programaisf.pro.br). O coordenador 
administrativo da IES irá recebê-lo. Se apresente e peça informações de como 
proceder e se integrar nas atividades do NucLi local. 
 
II. A IES não está credenciada (seja brasileira ou estrangeira). 
Você pode se credenciar independentemente da sua IES estar ou  não. A Rede 
aceita especialistas brasileiros e estrangeiros, de instituições brasileiras ou 
estrangeiras, desde que tenham vínculo institucional. O perfil solicitado no 
edital é: ser especialista em língua estrangeira (em ao menos um dos sete 
idiomas que compõem a Rede), ser mestre ou doutor na área e atuar/ter 
atuado como formador de professores do idioma que é especialista e em ações 
relativas ao idioma. 
 
Para ambos os casos, o fluxo de credenciamento é: 
 

1. Verificar se há edital aberto para o credenciamento. O edital fica disponível na 
página da Rede Andifes IsF (mencionada acima). O edital é válido por ano, 
portanto o edital tem que estar datado com a data do ano corrente para ter 
validade. 

2. Fazer o curso autoinstrucional de 5h preparatório sobre o IsF disponível na 
plataforma POCA – UFSCar: https://cursos.poca.ufscar.br/ 
 

REDE IsF: Conhecendo o Idiomas sem Fronteiras 

O curso emite um certificado para o participante ao seu final e este documento 
é importante para o credenciamento. 
 



 

3. O(a) candidato(a) precisará comprovar sua titulação (certificação) e também 
sua vinculação (pode ser qualquer comprovação) e informar seu link lattes e 
dados pessoais no link do formulário de inscrição disponível no edital. 

4. Após submeter os documentos solicitados é só aguardar a equipe de avaliação 
verificar a proposta de credenciamento. Os períodos de divulgação dos 
resultados também estarão disponíveis no edital.  

5. Para 2023 serão 5 ciclos de credenciamento em fluxo contínuo, significando 
que as pessoas interessadas podem se credenciar a qualquer momento e, a 
depender do ciclo que se inscrevem, o credenciamento será publicado. 
 
O que fazer caso o edital ainda não esteja aberto ainda: 
 

A. Para especialistas em que a IFES esteja credenciadas: Entre em contato com 
a coordenação administrativa da sua IFES, se for este seu caso, para saber 
das ações do IsF em sua instituição e ver como pode contribuir (como 
indicado no item I). Faça o curso POCA e já adiante os documentos 
solicitados para facilitar o processo. Entre em contato com o coordenador 
nacional do idioma ao qual deseja se credenciar e tire suas dúvidas sobre as 
ações do idioma com ele(a). 

 
B. Para especialistas cuja IES não esteja credenciada: Faça o curso POCA e já 

adiante os documentos solicitados para facilitar o processo. Entre em 
contato com o coordenador nacional do idioma ao qual deseja se credenciar 
e tire suas dúvidas sobre as ações do idioma com ele(a). 

 
Caso não tenho o contato do/a coordenador/a nacional do idioma, envie um e-
mail para comunicacao@programaisf.pro.br e peça para articular o contato. 
 
Coordenadores Nacionais de Idiomas: 
 
IsF - Alemão: Thiago Vitti Mariano (UFPR) 
IsF - Espanhol: Fabrício Paiva Mota (UFS) 
IsF - Francês: Heloisa Albuquerque Costa (USP) 
IsF - Inglês: Elaine Maria Santos (UFS) 
IsF - Italiano: Alessandra Caramori (UFBA) 
IsF - Japonês: Luiz Gardenal (UFPR) 
IsF - Português: Viviane Bagio Furtoso (UEL) 


