
 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EXPANSÃO 
ASSESSORIA INTERNACIONAL 

 

 

 

 
EDITAL INTERNO Nº 08/2017 

 

SELEÇÃO INTERNA PARA MOBILIDADE ACADÊMICA NO EXTERIOR –  
GRADUAÇÃO – IFRJ (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO) e IPP (INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO)  
 

 

O Diretor de Desenvolvimento Institucional e Expansão do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital 
contendo as normas referentes ao processo de seleção interna para mobilidade acadêmica no exterior de 
alunos de graduação, a ser realizado entre o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Politécnico 
do Porto. 

 

1. Das Disposições Gerais 

1.1. O Acordo de Cooperação Internacional assinado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e o Instituto Politécnico do Porto (IPP) tem o intuito de desenvolver 
relações de cooperação internacional, com base no estabelecimento de contatos e entendimentos mútuos, 
enfatizando desenvolver intercâmbio acadêmico e cultural nas formas de ensino, extensão, pesquisa e 
transferência de tecnologia. O referido Acordo estabelece, como uma das atividades elencáveis, o 
intercâmbio de estudantes de graduação e de pós-graduação. 

1.2. O presente Edital visa selecionar estudantes para aprimoramento da formação acadêmica por meio 
de imersão em projeto de pesquisa junto aos cursos de graduação (Licenciaturas) do IPP, conforme 
documento em anexo neste Edital (Anexo 1), durante 5 semanas, entre outubro e novembro de 2017, 
sem auxílio financeiro. 

1.3. Levando em conta a compatibilidade dos cursos de graduação do IFRJ (Bacharelados, Licenciaturas 
e Cursos Superiores de Tecnologia) e dos projetos de pesquisa desenvolvidos no IPP (Licenciaturas), 
poderão concorrer os alunos com matrícula ativa nos seguintes cursos de graduação do IFRJ: 

 

 Tecnologia em Gestão Ambiental – campus Rio de Janeiro 

 Tecnologia em Gestão da Produção Industrial – campus Nilópolis 

 Tecnologia em Processos Químicos – campus Rio de Janeiro 

 Tecnologia em Jogos Digitais – campus Engenheiro Paulo de Frontin 

 Bacharelado em Produção Cultural – campus Nilópolis 

 Bacharelado em Farmácia – campus Realengo 

 Bacharelado em Terapia Ocupacional – campus Realengo 

 Bacharelado em Fisioterapia – campus Realengo 

 Bacharelado em Ciências Biológicas – campus Rio de Janeiro 

 Bacharelado em Química – campus Nilópolis 

 Licenciatura em Física – campus Paracambi 

 Licenciatura em Matemática – campus Paracambi 

 Licenciatura em Química – campus Nilópolis e Duque de Caxias  
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2. Dos Pré-requisitos para Candidatura 

2.1 Poderão concorrer os alunos com matrícula ativa nos cursos de graduação do IFRJ, elencados no 
subitem 1.3 que: 

a) tenham integralizado 90% (noventa por cento) de sua matriz curricular, e estejam aptos a 
preparar seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

b) tenham Coeficiente de Rendimento (CR) maior que 6,0 (seis) de acordo com Histórico 
Negativo do IFRJ, onde deverão constar, para o cálculo do CR, todas as disciplinas 
cursadas pelo aluno, inclusive suas reprovações e disciplinas abandonadas; 

c) não tenham nenhum processo disciplinar instaurado; 
d) tenham idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

  
 

3. Dos Critérios de Seleção 

3.1 Os alunos serão selecionados pelo mérito acadêmico, a ser julgado por uma Comissão de Apoio, 
formada por representantes da ProGrad e da DIEx/AssInt com cursos elencados, em duas etapas. 

3.2  A seleção consistirá na quantificação do CR e participação em programa acadêmico e de pesquisa, 
com os seguintes critérios: 

a) Coeficiente de Rendimento de acordo com Histórico, sendo: 

  i)  7,0 < CR > 9,0 = 01 ponto 
  ii) 9,1 < CR > 10 = 02 pontos 

 

b) Participação em Programa Acadêmico e de Pesquisa no IFRJ (PET, PIBIC, entre outros), 
sendo: 

i) De 03 (três) a 12 (doze) meses = 01 ponto 
  ii) De 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses = 02 pontos 
 

OBS: Pode ser aceita a participação em Programa Acadêmico e de Pesquisa de outra 
instituição, desde que, além da Declaração de Participação neste programa, o aluno anexe 
uma Carta de Recomendação do mesmo professor que tenha assinado a Declaração. 

3.3  Deverão ser apresentados, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (Anexo II); 
b) Histórico atualizado; 
c) 02 (duas) Cartas de Recomendação (Anexo III); 
d) Carta de Motivação (em modelo livre); 
e) Descrição do projeto de TCC; 
f) Termo de Concordância do Coordenador (Anexo IV) 
g) Termo de Responsabilidade Financeira (Anexo V); 

 

3.3.1 A banca atribuirá nota de 1,0 (um) a 10,0 (dez) a cada candidato. 
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4. Da Classificação 

4.1 A classificação resultará das notas obtidas após análise dos documentos relativos aos itens 3.2a e 3.2b, 
em escala decrescente.  

4.2 Serão considerados os 03 (três) melhores candidatos por projeto.   

4.3 O aceite dos alunos selecionados pelo IFRJ estará sujeito à avaliação por parte do IPP, segundo 
compatibilidade entre o projeto de TCC a ser desenvolvido no IFRJ e um dos 6 (seis) projetos 
disponibilizados pelo referido Instituto, conforme Anexo 1. 

 

5. Do Auxílio Financeiro  

5.1 O Acordo de Cooperação internacional estabelecido entre o IFRJ e o IPP prevê a isenção total das 
taxas acadêmicas na instituição receptora.  

5.2 A mobilidade internacional de que trata o presente Edital será realizada sem auxílio financeiro na 
forma de concessão de passagens ou bolsas por parte do IFRJ.  

5.2.1 O IFRJ não possui qualquer responsabilidade com passagens aéreas e custeio (alimentação, 
hospedagem, transporte, material didático, assistência à saúde, taxas etc) dos estudantes em mobilidade 
em Portugal. 

5.2.2  No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar Termo de Responsabilidade Financeira, assinado 
pelo responsável, comprometendo-se em mantê-lo em Portugal durante o período de mobilidade. 

 

6. Do Passaporte e do Visto 

6.1 O aluno é responsável pela obtenção do passaporte. Como o período de mobilidade não excede a 03 
(três) meses, não é necessário visto de estudante para Portugal. 

6.2 Os custos para emissão do passaporte serão de inteira responsabilidade do aluno. 

 

7. Do Acompanhamento dos Estudantes 

7.1 Cabe ao coordenador do curso do aluno acompanhar a elaboração do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) juntamente com o coordenador do projeto de que participará o aluno no IPP. 

 

8. Dos Compromissos dos Contemplados no Regresso 

8.1 No regresso, os contemplados deverão apresentar Memorial de Atividades, em modelo a ser 
disponibilizado pela DIEx/AssInt, no prazo de 15 (quinze) dias. 

8.2 Os contemplados assumem o compromisso de, ao regressar, participar de atividades da DIEx/AssInt 
com o intuito de divulgar as vivências no período de mobilidade acadêmica internacional. 

 

9. Da Inscrição 

9.1. O(a)candidato(a) deverá se inscrever por meio de preenchimento de Ficha de Inscrição (Anexo II). 
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9.2. Para homologação da candidatura, o aluno deverá anexar à Ficha de Inscrição toda a documentação 
citada no item 3.3 acima. 

9.3 A documentação deverá ser entregue, em envelope lacrado, à DIEx/AssInt, nos dias 22 (terça-feira), 
23 (quarta-feira) e 24 (quinta-feira), do mês de agosto, das 9h às 15h, na Reitoria do IFRJ, situada à Rua 
Pereira de Almeida, 88 - Praça da Bandeira, Rio de Janeiro – 3º andar. 

9.3.1. Independente dos motivos/justificativas, em nenhuma hipótese será realizado atendimento em 
outro local, data e horários; bem como, não serão admitidas inscrições por e-mail ou via postal. 

9.4. As duas Cartas de Recomendação do aluno preenchidas, sem anuência do próprio, por dois 
professores do curso (Anexo 3), deverão ser encaminhadas pelos professores para o e-mail 
programas.internacionais@ifrj.edu.br. 

 

10. Do Cronograma 

Cronograma Período 

Publicação do edital 02/08 

Recebimentos das inscrições 22/08 a 24/08 

Divulgação das candidaturas aptas 30/08 

Encaminhamento das candidaturas para o IPP 31/08  

Publicação do resultado final (pelo IPP) 12/09 

Assinatura de termo de compromisso pelo aluno 13/09 
 

 

11. Dos Casos Omissos e das Informações Complementares 

11.1. Eventuais possibilidades de permanência por maior tempo em mobilidade acadêmica internacional 
serão totalmente às expensas do estudante interessado, sendo necessária autorização institucional prévia. 

11.2. Eventuais situações não contempladas neste Edital serão decididas pela Comissão de Apoio. 

11.3. O atendimento para esclarecimento de dúvidas poderá ser feito pelo e-mail 
programas.internacionais@ifrj.edu.br ou pelo telefone 3293-6094 (de segunda a sexta, das 9h às 13h).  

 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2017. 

 

 

Marcos José Clivatti Freitag 

Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expansão  

mailto:programas.internacionais@ifrj.edu.br
mailto:programas.internacionais@ifrj.edu


 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EXPANSÃO 
ASSESSORIA INTERNACIONAL 

 

 

 

ANEXO I 
 

PROJETOS DE IMERSÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO  

DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM GRUPOS DE PESQUISA  

DO INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO 

 

PROJETO 1 
 

Título:  TheRoute – Geração de Rotas de Turismo e Patrimônio 
 

Objetivos: O projeto TheRoute é um projeto que junta estudantes de várias áreas, 
nomeadamente de Informática, Hotelaria e Turismo, Património, Saúde, Artes, 
Cultura com vista a fazer o levantamento e promover rotas já existentes ou a criar 
novas rotas de Turismo e Patrimônio, dotando-as de valências tecnológicas tais 
como programas ou apps para geração de tours, posicionamento automático, 
análise do esforço ou acessibilidade requeridos ao turista, etc. Serão tidos em 
conta a modelação dos Pontos de Interesse (POI), perfil do turista e de grupos de 
turistas, e a atenção ao contexto (Context Awareness). A vertente da otimização 
das rotas será tida em conta. Pretende-se trabalhar com rotas do Norte de 
Portugal, mas também com rotas do Estado do Rio de Janeiro. 
O projeto será desenvolvido no grupo de P&D GECAD. 
. 

Perfis: Produção Cultural, Matemática 

Supervisor
: 

Carlos Ramos – csr@sc.ipp.pt – responsável pelo projeto TheRoute 
Será indicado um supervisor mais específico conforme a área do aluno 

 

PROJETO 2 
 

Título:  SMARTENESS – Smart Energy Sustainable Systems 
 

Objetivos: O projeto SMARTENESS é um projeto que junta estudantes de várias áreas, 
nomeadamente de Engenharia Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Informática e 
Ambiente com vista a desenvolver sistemas inteligentes aplicados à área da 
Energia, com vertentes que cubram as Energias Renováveis, os Edifícios 
Inteligentes, as Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grids), a Eficiência Energética 
e Sustentabilidade em diversos contextos. No âmbito destes temas, utiliza diversos 
paradigmas e tecnologias, incluindo sistemas inteligentes, redes de sensores, 
sistemas M2M (machine-to-machine), e Internet das Coisas (IoT – Internet of 
Things). É um projeto que se segue ao Projeto Internacional ELECON 
(www.elecon.ipp.pt) coordenado pelo Politécnico do Porto (Portugal) e que 
envolveu o Politécnico de Grenoble (França), a Universidade de Magdeburg 
(Alemanha), e 4 instituições de Ensino Superior do Brasil e que decorreu entre 
2012 e 2016. O projeto será desenvolvido no grupo de P&D GECAD. 
 

Perfis: Matemática; Física; Gestão da Produção Industrial 

Supervisor
: 

Zita Vale – zav@isep.ipp.pt – responsável pelo projeto SMARTENESS 
Será indicado um supervisor mais específico conforme a área do aluno 

mailto:csr@sc.ipp.pt
http://www.elecon.ipp.pt/
mailto:zav@isep.ipp.pt
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PROJETO 3 
 

Título:  Motricidade e Atividade Humana 
 

Objetivos: O projeto Motricidade e Atividade Humana é um projeto que junta estudantes de 
várias áreas, nomeadamente de Saúde, Design de produto e de tecnologia 
(nomeadamente Informática, Eletrônica e Mecânica) e de vários países com vista 
a criar e testar novos dispositivos ou sistemas para a área da saúde e do bem 
estar, ou alterar dispositivos e sistemas existentes, dotando-os de novo design e 
incorporando tecnologia. 
O projeto será desenvolvido no grupo de P&D CEMAH. 
 

Perfis: Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Física 
 

Supervisor
: 

Rubim Santos – rss@ess.ipp.pt – responsável pelo projeto HEADS 
Será indicado um supervisor mais específico conforme a área do aluno 

 

PROJETO 4 
 

Título:  GMOsensor- Desenvolvimento de sensores para deteção de organismos 
geneticamente Modificados (OGM) 
  

Objetivos: O projeto GMOsensor é um projeto que tem como objetivo o desenvolvimento de 
biossensores para identificar elementos biológicos como proteínas ou ADN 
(material genético) associado a produtos como o milho e a soja geneticamente 
modificados (OGM). Estes biossensores, dispositivos descartáveis, “económicos” 
e “fáceis de utilizar”, pretendem vir a ser uma alternativa aos métodos analíticos 
existentes. 

O projeto GMOsensor surgiu de uma cooperação entre Portugal, Espanha, França, 
Brasil e Argentina, envolvendo dez instituições e 43 investigadores. Este foi 
financiado pela Comissão Europeia. 

A possibilidade de incluir equipas da América do Sul constituiu um elemento 
facilitador no acesso a amostras que possuem Organismos Genéticamente 
Modificados (OGMs) uma vez que na Europa a circulação de OGMs é restrita. 
O projeto será desenvolvido no grupo de P&D GRAQ. 
 

Perfis: Química, Farmácia, Ciências Biológicas, Gestão Ambiental, Processos Químicos, 
Química dos Produtos Naturais; Processsos Químicos  
 

Supervisor
: 

Cristina Delerue-Matos – cmm@isep.ipp.pt 
 responsável pelo projeto GMOsensor 
Será indicado um supervisor mais específico conforme a área do aluno 

 

 

mailto:rss@ess.ipp.pt
mailto:cmm@isep.ipp.pt
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PROJETO 5 
 

Título:  Extração de Compostos Fenólicos para a Valorização de Resíduos Agro-
Alimentares 
 

Objetivos: A indústria frutícola produz quantidades substanciais de resíduos ricos em 
compostos bioativos, como por exemplo, proteínas, óleos, açúcares, vitaminas, 
fibras, polifenóis e outros antioxidantes. Este projeto pretende desenvolver e 
otimizar processos de extração de compostos fenólicos de resíduos da indústria 
frutícola. A eficiência da extração será avaliada através de métodos 
espectrofotométricos e também por cromatografia líquida de alta eficiência com 
deteção por UV. 
O projeto será desenvolvido no grupo de P&D GRAQ. 
 

Perfis: Química, Farmácia, Ciências Biológicas, Gestão Ambiental, Processos Químicos, 
Química dos Produtos Naturais; Processsos Químicos 
 

Supervisor
: 

Cristina Delerue-Matos - cmm@isep.ipp.pt – responsável pelo projeto  
Simone Morais – sbm@isep.ipp.pt – responsável pelo projeto  
Manuela Moreira – manuela.moreira@graq.isep.ipp.pt – Investigadora 
 

 

 

PROJETO 6 

Título:  Virtualsign – Tradutor Bidirecional de Texto em Língua Portuguesa para 
Libras e Vice-versa  

Objetivos: O VirtualSign é uma aplicação que efetua a tradução automática entre texto, em 
Português do Brasil, e Língua de Sinais de Portugal, dispondo também de uma 
versão para LIBRAS. A aplicação recebe texto como input e gera a sequência 
correspondente em LIBRAS que é apresentada por um avatar 3D numa janela. 
Esta aplicação pode ser utilizada em sala de aula –  garantindo a tradução em 
tempo real de conteúdos educativos digitais para LIBRAS – ou em serviços 
administrativos ou atendimento ao público. O Tradutor Virtual Sign é um canal de 
comunicação com surdos (alunos, servidores, docentes) que traduz Português 
escrito para LIBRAS em tempo real.O objetivo do projeto será o desenvolvimento 
de novas funcionalidades do VirtualSign, nomeadamente através de Jogos 
Digitais. 

O projeto será desenvolvido no grupo de P&D GILT.  

Perfis: Jogos Digitais  

Supervisor
: 

Paula Escudeiro - pmo@isep.ipp.pt - responsável pelo projeto VirtualSign 

Será indicado um supervisor mais específico conforme a área do aluno 

mailto:pmo@isep.ipp.pt
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ANEXO II 

 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

1 – DADOS PESSOAIS 

 
NOME COMPLETO 
 

 
GÊNERO 
 

 
DATA DE NASCIMENTO 
 

 
TELEFONE RESIDENCIAL  TELEFONE CELULAR 
 

 
RG    ÒRGÃO EXPEDIDOR  DATA DE EMISSÃO  CPF 
 

 
ENDEREÇO – INCLUIR COMPLEMENTO, CIDADE, ESTADO E CEP 
 

 
E-MAIL 
 

 
2 – DADOS ACADÊMICOS 

 
MATRÍCULA 

 
NOME DO CURSO 

 
CAMPUS 

 
NOME DO ORIENTADOR 
 

 
PROJETO DE INTERESSE (NÚMERO E TÍTULO) 
 

 

________________________________ 

 ASSINATURA DO CANDIDATO 

_________________________________ 

LOCAL E DATA 



 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EXPANSÃO 
ASSESSORIA INTERNACIONAL 

 

 

 

ANEXO III 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

Nome do Aluno:  

Nome do 

Recomendante: 
 

Cargo do 
Recomendante: 

 

Telefone do 
Recomendante 

 

Campus:   

Curso do Aluno:  

Senhor (a) Recomendante: o aluno acima pretende participar do Edital Interno nº 08/2017 – seleção interna 
para mobilidade acadêmica no exterior – IFRJ-IPP (Instituto Politécnico do Porto) e por meio deste 
formulário poderemos avaliar as potencialidades do postulante. 

Inicialmente, de maneira objetiva, trace um perfil do potencial do candidato:  

1) Conheço o aluno, tendo com o mesmo uma relação de:  

 Professor (a) nas disciplinas:  

 Orientador (a) na atividade de:  

 Em outras atividades, tais como: 
____________________________________________________________________ 

2) Considerando os aspectos gerais do candidato, eu o qualifico como: 

Excelente         Muito Bom         Bom           Regular               Fraco            

 Sem condições para avaliar 

3) Capacidade Intelectual:  

a) Motivação para estudos avançados 

b) Capacidade para trabalho individual 

c) Capacidade para trabalho em grupo 

d) Capacidade de adaptação às diversas 
situações 

e) Facilidade de expressão escrita 

f) Facilidade de expressão oral 

g) Iniciativa/Desempenho/Liderança 

h) Assiduidade/Perseverança 

i) Relacionamento interpessoal 

 

 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 

 Excelente      Muito Bom        Bom       Regular        Fraco 

 Excelente      Muito Bom        Bom       Regular        Fraco 

 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 

 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 

 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 

 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 

 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 

 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 

 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 
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4) Comparando este candidato com outros alunos e profissionais com quem lidei nos últimos dois anos, quanto à 
aptidão para realizar estudos e pesquisas, eu o classifico como:  

 Excelente       Muito Bom         Bom           Regular               Fraco 

5) Acrescente outras informações que julgue necessárias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Recomendante   

Data:  Local:  

 

 

OBS: Esta carta deverá ser encaminhada diretamente à Assessoria de Relações Internacionais, através do email: 
programas.internacionais@ifrj.edu.br; Ressaltamos que a carta deve ser preenchida e encaminhada SEM ANUÊNCIA do 
aluno. 
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ANEXO IV 

TERMO DE CONCORDÂNCIA DO COORDENADOR 

 

Eu, ____________________________________________, coordenador(a) do Curso de 

Graduação em_________________________________, concordo com a candidatura 

do(a) aluno(a) ____________________________________________________, matrícula 

_________________, ao Edital 08/2017 – Mobilidade Internacional de alunos de 

graduação, visando a sua inserção no projeto de pesquisa de número ____ do Instituto 

Politécnico do Porto. 

Comprometo-me a acompanhar o trabalho do(a) aluno(a), tendo em vista a necessidade de 

reconhecimento da carga horária cursada no exterior quando de seu retorno ao IFRJ. 

 

Niterói, ______ de _________________ de 2017. 

 

 
_____________________________________________ 

Coordenador do Curso de Graduação 
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ANEXO V 

TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 

 

NOME 

 
(NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO CUSTO FINANCEIRO DA VIAGEM DO ESTUDANTE) 
 
PORTADOR DO RG, 

 

(NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE) 
 
PORTADOR DO CPF, 

 

(NÚMERO DO CPF) 
 
ESTADO CIVIL, 

 

 
PROFISSÃO, 

 

 
RESIDENTE À, 

 
 
 

(ENDEREÇO) 
 
GRAU DE PARENTESCO OU RELAÇÃO COM O PATROCINADO: 

 

(EXEMPLOS:  PAI, IRMÃO, TIO, ETC) 
 

DADOS DO PATROCINADO: 

 
(NOME DO ESTUDANTE) 
 

Declaro que sou responsável e, em caso de aprovação, custearei integralmente as despesas com 
taxas, passagens aéreas, hospedagem, transporte, alimentação, vestuário, material didático, 
seguro de assistência à saúde e todas as demais despesas que porventura existam, durante todo 
o período de intercâmbio em Portugal. 
 

CIDADE, DATA 
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ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
            


