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EDITAL INTERNO Nº 10/2018  

 

EDITAL COMPLEMENTAR À SELEÇÃO INTERNA PARA MOBILIDADE ACADÊMICA NO 
EXTERIOR – GRADUAÇÃO - IFRJ – IPB (INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA), IPC 

(INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA) e IPCA (INSTITUTO POLITÉCNICO DE 
CÁVADO E AVE), REGIDA PELO EDITAL Nº 09/2018 

 

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, 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 os Institutos Politécnicos de 
Bragança, Coimbra e Cávado e Ave. 

 

1. Das Disposições Gerais 

1.1. O Termo de Cooperação Internacional assinado entre o IFRJ e os Institutos Politécnicos de Bragança 
(IPB), Coimbra (IPC) e Cávado e Ave (IPCA) 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 Termo estabelece, como uma das atividades elencáveis, o intercâmbio de 
estudantes de graduação e de pós-graduação. 

1.2. O presente Edital visa selecionar 29 (vinte e nove) estudantes para aprimoramento da formação 
acadêmica por meio da realização de disciplinas nos cursos de graduação (Licenciaturas) do IPB, IPC e 
IPCA durante um semestre letivo (5 meses), de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, com e sem auxílio 
financeiro. 

1.2.1. A denominação Licenciatura empregada no sistema de ensino portucalense, não significa 
Licenciatura no sentido de formação de professores; mas, sinônimo de graduação. 

1.3. Levando em conta a compatibilidade dos cursos de graduação do IFRJ (Bacharelados e Cursos 
Superiores de Tecnologia) e dos referidos Institutos (Licenciaturas), poderão concorrer os estudantes 
com matrícula ativa nos seguintes cursos de graduação do IFRJ: 

 

 Bacharelado em Ciências Biológicas – campus Rio de Janeiro 
Curso compatível: Biotecnologia (IPC)  

 

 Bacharelado em Ciências Biológicas – campus Rio de Janeiro 
Curso compatível: Biologia e Biotecnologia (IPB) 
 

 Bacharelado em Química – campus Nilópolis 
Curso compatível: Fitofarmácia e Plantas Aromáticas e Medicinais (IPB) 

 

 Tecnologia em Gestão Ambiental – campus Rio de Janeiro 
Curso compatível: Tecnologia e Gestão Ambiental (IPB)  
 

 Bacharelado em Produção Cultural – campus Nilópolis 
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Curso compatível: Animação e Produção Artística (IPB) 
 

 Tecnologia em Jogos Digitais – campus Engenheiro Paulo de Frontin 
Curso compatível: Engenharia de Design de Jogos Digitais (IPCA) 
 

 Tecnologia em Jogos Digitais – campus Engenheiro Paulo de Frontin 
Curso compatível: Design de Jogos Digitais (IPB) 
 

 Bacharelado em Farmácia – campus Realengo 
Curso compatível: Farmácia (IPB) 
 

 Bacharelado em Farmácia – campus Realengo 
Curso compatível: Farmácia (IPC) 
 

 Bacharelado em Fisioterapia – campus Realengo 
Curso compatível: Fisioterapia (IPC) 
 

 Licenciatura em Computação – campus Nilo Peçanha Pinheiral 
Curso compatível: Informática e Comunicação (IPB) 
 

2. Dos Pré-requisitos para Candidatura 

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

a) tenham integralizado entre 40% (quarenta por cento) e 85% (oitenta e cinco por cento) 
de sua matriz curricular; 

b) estejam cursando do 4º (quarto) ao penúltimo período; 
c) tenham Coeficiente de Rendimento (CR) maior que 6,0 (seis) de acordo com Histórico 

do IFRJ, onde deverão constar, para o cálculo do CR, todas as disciplinas cursadas pelo 
aluno; 

d) não tenham nenhum processo disciplinar instaurado; 
e) tenham idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
f) não tenham participado do Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) ou de qualquer outra 

oportunidade de intercâmbio; e, 
g) apresentem carta do responsável comprometendo-se a custear sua permanência em 

Portugal.   

2.1.1. Para cursos em implantação, que não ofereçam ainda o 4º (período), será admitida a candidatura 
de estudantes que tenham integralizado minimamente 20% (vinte por cento) da carga horária total do 
curso. 

 
3. Dos Critérios de Seleção 

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

3.2 A primeira etapa da seleção consistirá na quantificação do CR e participação em programa acadêmico 
e de pesquisa, com os seguintes critérios: 
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a) Coeficiente de Rendimento de acordo com Histórico, sendo: 

  i)  6,0 < CR > 9,0 = 01 ponto 
  ii) 9,1 < CR > 10,0 = 02 pontos 

 

b) Participação em Programa Acadêmico e de Pesquisa no IFRJ (PET, PIBIC, PIBID 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 

 

3.2.1. Poderá 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 Os 40 (quarenta) alunos com a maior pontuação, de acordo com os critérios a e b do item 3.2, serão 
classificados para a segunda etapa. 

3.3.1 Em caso de empate, o candidato com maior percentual de carga horária integralizada terá prioridade. 

3.4 A segunda etapa consistirá em julgamento, a ser realizado pela Comissão de Apoio, quando serão 
considerados os seguintes documentos e procedimentos: 

a) 02 (duas) Cartas de Recomendação (modelo em anexo); 
b) Termo de Responsabilidade Financeira (modelo em anexo); 
c) Carta de Motivação; 
d) Entrevista. 

3.4.1 A banca atribuirá nota de 1,0 (um) a 10,0 (dez) a cada candidato, considerando os itens a, c e d. 

3.4.2. A ausência de qualquer um dos documentos implica na automática exclusão do processo. 

 

4. Da Classificação 

4.1. A classificação resultará das notas obtidas na segunda etapa, em escala decrescente. 

4.1.1. O candidato que obtiver a maior nota, classificado em primeiro lugar, fará jus a auxílio financeiro 
prestado pela Reitoria do IFRJ. 

4.1.2. O candidato do campus Nilópolis que obtiver a maior nota, classificado em primeiro lugar no seu 
campus, fará jus ao auxílio financeiro prestado pelo campus nos termos do item 5. 

4.1.2.1. Se o classificado em primeiro lugar geral for do campus Nilópolis, o mesmo receberá somente o 
auxílio financeiro prestado pelo campus, sem direito ao auxílio financeiro prestado pela Reitoria do IFRJ, 
que automaticamente irá para o próximo classificado. 

4.1.3. O candidato do campus Nilo Peçanha-Pinheiral que obtiver a maior nota, classificado em pri-meiro 
lugar no seu campus, fará jus ao auxílio financeiro prestado pelo campus nos termos do item 5. 

4.1.3.1. Se o classificado em primeiro lugar geral for do campus Nilo Peçanha - Pinheiral, o mesmo 
receberá somente o auxílio financeiro prestado pelo campus, sem direito ao auxílio financeiro prestado 
pela Reitoria do IFRJ, que automaticamente irá para o próximo classificado. 
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4.2. Excetuando-se o primeiro classificado geral e os primeiros classificados dos campi Nilópolis e Nilo 
Peçanha-Pinheiral, os demais classificados, estarão aptos a participar do programa de mobilidade, 
segundo o número de vagas disponibilizadas pelas instituições portuguesas, sendo assistidos pelo IFRJ, 
porém sem auxílio financeiro. 

4.3. Os classificados do 30º (trigésimo) ao 40º (quadragésimo) lugar, se houver, poderão participar de 
reclassificação em caso de desistências, do não preenchimento de vagas para determinado curso ou de 
disponibilização de novas vagas pelas instituições receptoras. 

 

5. Do Auxílio Financeiro  

5.1. Será concedido ao primeiro classificado geral, pela Reitoria, auxílio financeiro para aquisição de 02 
(duas) passagens aéreas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), exclusivamente para ida e volta 
(setembro de 2018 a fevereiro de 2019). 

5.1.1. O IFRJ não concederá e não possui qualquer responsabilidade com o custeio (alimentação, 
hospedagem, transporte, material didático, assistência à saúde, taxas etc.) do estudante em Portugal, 
exceto para com o primeiro colocado do campus Nilópolis, que receberá uma bolsa no valor total de 
R$10.000,00 (dez mil reais), e o primeiro colocado do campus Nilo Peçanha-Pinheiral, que receberá uma 
bolsa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

5.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar Termo de Responsabilidade Financeira, assinado 
pelo responsável, comprometendo-se em manter o estudante em Portugal durante todo o período de 
mobilidade. 

5.3. Caso o Governo Federal realize a liberação de recursos financeiros de custeio extraordinários, 
tempestivamente, poderão ser contemplados com auxílio financeiro outros classificados, para além dos 
três inicialmente previstos neste edital. 

 

6. Do Passaporte e do Visto 

6.1. O estudante é responsável pela obtenção do passaporte, bem como do visto de estudante, junto ao 
consulado de Portugal. 

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

 

7. Do Acompanhamento dos Estudantes 

7.1. A Comissão de Apoio formada por representantes da ProGrad e DIEx/AssInt, bem como o 
coordenador do curso do estudante selecionado, acompanharão a elaboração do Plano de Disciplinas a 
serem cursadas nos Institutos receptores em conjunto com o estudante selecionado. 

7.1.1. A elaboração do Plano de Disciplinas visará à identificação conjunta das disciplinas a serem 
cursadas no IPB, IPC e IPCA, de maneira a permitir o máximo de aproveitamento de estudo no curso 
de origem. 

7.1.2. O Plano de Disciplinas seguirá o modelo fornecido pela Comissão de Apoio a ser disponibilizado 
dentro do prazo estabelecido no cronograma.  
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7.2. Os candidatos selecionados participarão de atividades de orientação programadas pela Comissão de 
Apoio no período que anteceder sua permanência no exterior. 

7.3. Durante a permanência no exterior, o estudante preencherá o formulário de acompanhamento 
mensal e demais documentos que forem definidos pela Comissão de Apoio sempre que requeridos. 

 

8. Do Cancelamento do Auxílio  

8.1. Após a assinatura do Termo de Compromisso e o recebimento dos auxílios financeiros oferecidos 
no edital, em caso de desistência, o aluno deverá, num prazo máximo de 05 (cinco) dias, restituir à 
instituição o valor recebido através de Guia de Recolhimento da União (GRU). 

 

9. Dos Compromissos dos Contemplados no Regresso 

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

9.2. 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. 

 

10. Da Inscrição 

10.1. O candidato deverá se inscrever por meio de Formulário (Anexo 2) e enviá-lo para o e-mail 
programas.internacionais@ifrj.edu.br. 

10.2. Para homologação das candidaturas, o candidato deverá enviar para o mesmo e-mail: 

I. Histórico atualizado; 
II. Declaração de Participação em Programa Acadêmico e de Pesquisa no IFRJ (PET, PIBIC, 
PIBID entre outros); 
III. Carta de Motivação, na qual o estudante dissertará sobre sua motivação em participar do 
programa e a relação com sua formação acadêmica; 
IV. Termo de Responsabilidade Financeira (Anexo 3). 
 

10.3. As duas Cartas de Recomendação do estudante preenchidas, sem anuência do estudante, por 2 
(dois) professores do curso (Anexo 4) deverão ser encaminhadas pelos próprios professores para o e-
mail programas.internacionais@ifrj.edu.br. 

10.4. O Formulário e demais documentos deverão ser enviados, impreterivelmente, até 23h59min do dia 
27/04/2018, conforme cronograma apresentado no item 11. 

 

11. Do Cronograma 

Cronograma Período 

Publicação do edital 13/04 

Recebimentos das inscrições e documentação (on-line) 13/04 a 27/04 

mailto:programas.internacionais@ifrj.edu.br
mailto:programas.internacionais@ifrj.edu.br
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       Divulgação da convocação para entrevista por edital 03/05  

Realização das entrevistas 09 e 10/05 

Publicação do resultado final 10/05 

Aceite e assinatura de termo de compromisso do aluno 11/05 
 

Divulgação da convocação dos reclassificados 15/05 

Aceite e assinatura de termo de compromisso do aluno 16/05 

Indicação da Comissão de Apoio 18/05 

Prazo para elaboração do Plano de Disciplina e orientação dos estudantes 21/05 

 

12. Da Prorrogação da Mobilidade 

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

12.1.2. A não solicitação de prévia autorização, formal, do IFRJ e seu deferimento, implicam no não 
reconhecimento do período de estudos no exterior para fins de equivalência de disciplinas, bem como, 
poderá ser caracterizado abandono de curso. 

 

13. Dos Casos Omissos e das Informações Complementares 

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

13.2. O atendimento para esclarecimento de dúvidas ou dificuldades no preenchimento do formulário 
online 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, 24 de abril de 2018. 

 

Marcos José Clivatti Freitag 

Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expansão 

mailto:programas.internacionais@ifrj.edu
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ANEXO 1 

 

VAGAS DISPONIBILIZADAS PELAS INSTITUIÇÕES RECEPTORAS 

CURSO DO IFRJ CURSO DE DESTINO INSTITUIÇÃO/ Nº VAGAS 

 

Bacharelado em Ciências 
Biológicas 

Biotecnologia IPC – 3 vagas 

Biologia e Biotecnologia IPB – 2 vagas 

Bacharelado em Química Fitofarmácia e Plantas 
aromáticas Medicinais 

IPB – 3 vagas 

CST em Gestão Ambiental Tecnologia e Gestão Ambiental IPB – 4 vagas 

Bacharelado em Produção 
Cultural 

Animação e Produção Artística IPB – 4 vagas 

Bacharelado em Farmácia Farmácia IPB – 3 

Farmácia IPC – 2 

Bacharelado em Fisioterapia Fisioterapia IPC – 2 

CST em Jogos Digitais Engenharia em 
Desenvolvimento de Jogos 
Digitais 

IPCA – 2 vagas 

 

Design de Jogos Digitais IPB – 2 vagas 

Licenciatura em Computação Informática e Comunicação IPB – 2 vagas 
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ANEXO 2 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome Completo: 

 
 

Matrícula: 

 

 
Curso: 

 

 
Campus: 

 
 

E-mail: 

 
 

Telefone (s) para contato: 
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ANEXO 3 

TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 

 

 
(NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO CUSTO FINANCEIRO DA VIAGEM DO PASSAGEIRO /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 

 

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
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ANEXO 4 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO PARA INTERCÂMBIO NO EXTERIOR 

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 01/2015 - seleção interna 
para mobilidade acadêmica no exterior – graduação - IFRJ - IPB (Instituto Politécnico de Bragança) 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 
d) Facilidade de expressão escrita 
e) Facilidade de expressão oral 
f) Iniciativa/Desempenho/Liderança 
g) Assiduidade/Perseverança 
h) 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 

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:  

Esta carta deverá ser encaminhada diretamente à Assessoria de Relações Internacionais através do e-mail: programas.internacionais@ifrj.edu.br; e 
ressaltamos que esta carta deve ser preenchida e encaminhada SEM ANUÊNCIA do aluno. 


