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Coordenação de Programa Complementar de Mobilidade Acadêmica

PROJETO DE PROGRAMA DE INTERCÂMBIO BRASIL – PERU

1. APRESENTAÇÃO

O IFBA implementa diversas ações para garantir o acesso, a permanência e a conclusão de

curso  de  seus  estudantes,  com  vistas  à  inclusão  social,  à  formação  plena,  à  produção  de

conhecimento, à melhoria de desempenho acadêmico e ao bem-estar psicossocial. Tais ações

são regulamentadas através da Resolução nº 025/2016/CONSUP/IFBA, de 23/05/2016, pela qual

se estabelece em âmbito institucional uma Política de Assistência Estudantil,  com princípios e

diretrizes que orientam a elaboração das ações.

Entre as ações previstas na Política de Assistência Estudantil, uma delas é a participação de

estudantes  regularmente  matriculados  em  programas  de  mobilidade  acadêmica  nacional  ou

internacional. Neste contexto, o Programa de Intercâmbio Brasil – Peru 2017 oferecido pelo IFBA,

Campus de Vitória da Conquista é uma ação da Coordenação do Programa Complementar de

Mobilidade Acadêmica vinculada à Gestão da Assistência Estudantil do campus. A coordenação

promove  e  auxilia  a  mobilidade  acadêmica  internacional  de  estudantes  do  campus,  por

estabelecer contatos com instituições internacionais parceiras e com agências de viagem a fim de

organizar traslados e atividades acadêmicas.

O programa de intercâmbio será realizado na cidade de Cusco, Peru, com base no disposto

na  Resolução  n°  25/2016/CONSUP/IFBA  e  contará  com  a  colaboração  do  Glorioso  Colégio

Nacional de Ciências de Cusco e outras instituições.

2. JUSTIFICATIVA

Programas de mobilidade acadêmica visam estimular, promover e organizar o intercâmbio de

estudantes  com  instituições,  universidades  e  demais  entidades  científicas  e  tecnológicas.

Programas dessa natureza permitem que o estudante curse disciplinas de seu curso em uma

instituição nacional ou internacional ou vivencie uma atividade técnica em sua área de estudo

específica  ou  correlacionada  que  possa  contribuir  para  seu  desenvolvimento  profissional  e

acadêmico. No presente projeto, tal benefício se estende para toda a comunidade acadêmica do

IFBA, Campus de Vitória da Conquista, uma vez que, ao retornarem, os estudantes intercambistas

deverão desenvolver ações específicas com vistas a compartilhar experiências e conhecimentos

adquiridos através do programa de intercâmbio.

A proposta do projeto é permitir a um grupo de estudantes de cursos técnicos integrados do

campus obter experiências de imersão culturais associadas a temas de ciência e tecnologia nas

comunidades  hispânicas,  além  de  aperfeiçoar  a  fluência  da  língua  espanhola  através  do
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intercâmbio acadêmico com o Glorioso Colégio Nacional de Ciências de Cusco. Dessa forma, os

contatos  interculturais  de  nível  internacional  representarão  uma  valiosa  contribuição  para  a

formação pessoal, acadêmica e profissional destes estudantes.

A visita se dará ao Glorioso Colégio Nacional de Ciências de Cusco, onde os estudantes terão

aulas e farão uma apresentação sobre o Brasil para a troca de experiências, sob orientações da

Coordenação  do  Programa  Complementar  de  Mobilidade  Acadêmica  vinculada  à  Gestão  da

Assistência  Estudantil.  Diversos  outros  locais  também  serão  visitados:  museus,  a  cidade  de

Machu Picchu, as Salinas de Maras, o Laboratório Agrícola de Moray, sítios arqueológicos e a

comunidade de Chinchero.

3. OBJETIVOS

O objetivo  do Programa de Intercâmbio  Brasil  –  Peru  2017 é  contribuir  para  a  formação

pessoal, acadêmica e profissional de estudantes de cursos técnicos integrados do IFBA, Campus

de Vitória da Conquista através de contatos interculturais de nível internacional. A ampliação dos

conhecimentos acadêmicos e culturais será possibilitada através da mobilidade internacional no

Departamento do Cusco, Peru, no Glorioso Colégio Nacional de Ciências de Cusco e em outras

visitas técnicas.

Constituem, além disso, objetivos específicos do programa ora proposto:

 Promover experiências de imersão culturais associadas a temas de ciência e tecnologia;

 Aperfeiçoar  a  fluência  da  língua  espanhola  através  do  contato  com  comunidades

hispânicas;

 Conhecer e vivenciar práticas culturais das comunidades hispânicas.

4. METODOLOGIA

O intercâmbio terá duração de 09 (nove) dias, improrrogáveis, devendo ocorrer entre os dias

de 22 de junho a 01 de julho de 2018, sendo que, mesmo após a publicação do edital de seleção

de estudantes, este período estará sujeito a alterações, desde que previamente divulgado no site

do IFBA, Campus de Vitória da Conquista.

Através do edital  de seleção,  propõe-se selecionar 02 estudantes de cada um dos cursos

técnicos  integrados  do  IFBA,  Campus  de  Vitória  da  Conquista  (Eletrônica,  Eletromecânica,

Informática e Meio Ambiente), chegando-se ao total de 08 estudantes. Caso as vagas não sejam

preenchidas  por  estudantes  de  cada  curso,  as  mesmas  serão  distribuídas  de  acordo  com a
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classificação geral dos candidatos aprovados que não foram contemplados na reserva de vagas

definida por curso.

A realização do programa contará com o apoio logístico da Andar Peruano, uma empresa que

opera  no  mercado  turístico  peruano  há  mais  de  seis  anos.  A  empresa  designará  um  guia

profissional  que  acompanhará  todos  os  estudantes  selecionados  ao  longo  do  intercâmbio,

fornecendo informações com base nos requisitos culturais e acadêmicos dos mesmos. Quando da

realização das visitas, a depender das orientações próprias dos locais de visitação, se necessário,

outro guia poderá ser designado. Da mesma forma, está sendo considerado o acompanhamento

de um ex-estudante do Glorioso Colégio Nacional de Ciências de Cusco no dia 24 de junho para

compartilhar  sua experiência  e vivência da cerimônia  Inti  Raymi (uma cerimônia militar  oficial

inca).

Em relação ao alojamento dos intercambistas, um albergue com café de manhã diário incluso

e com quartos para vários estudantes e quartos de casal para professores será alocado. Caso

haja estudantes de ambos os sexos no grupo, eles serão acomodados por gênero, também em

quartos para várias pessoas que contam com sanitários privados. Os traslados contarão com o

uso de transporte público local, sempre com o acompanhamento de um guia local. Somente na

visita à Chinchero será contratado transporte turístico particular para um melhor desenvolvimento

das visitas propostas.

A programação diária das atividades previstas segue-se abaixo:

Dia Local visitado Serviços, atividades e informações adicionais

23/06

Traslado  particular  e  guia  local.  Alojamento  em  albergue.

Recepção  por  parte  da  equipe  do  Andar  Peruano  (além do

próprio guia local).

24/06 Sacsayhuamán

Traslado ao sítio arqueológico que leva o nome do local, para

assistir  ao  Inti  Raymi,  com  acompanhamento  de  um  ex-

estudante do Glorioso Colégio Nacional de Ciências de Cusco

que  poderá  compartilhar  com  os  intercambistas  sua  própria

experiência e vivência nesta cerimônia.
25/06 Qenqo Aulas no Glorioso Colégio Nacional de Ciências de Cusco, sob

coordenação de servidores do IFBA (durante as manhãs). Em

relação  às  visitas  aos sítios  arqueológicos  de Qenqo,  Pucar

Pucara e  Tambomachay no turno vespertino,  mobilidade em

transporte público, guia e ingressos inclusos (no caso da visita

ao  sítio  de  Puca  Pucará,  será  realizada  uma  pequena

26/06 Puca Pucara
27/06 Tambomachay
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caminhada de 15 minutos para se chegar ao destino final).

28/06
Comunidade de 

Chinchero

Traslado  particular  com  guia,  para  demonstração,  sob

coordenação de servidores do IFBA, de tecidos cusquenhos.

Visita,  no  turno  vespertino,  às  minas de sal  de Maras e  ao

Laboratório Agrícola de Moray, que inclui uma caminhada de

descida para apreciar a paisagem natural do lugar, bem como

as nevadas que cercam a região. Estadia, à noite, no povoado

de Ollantaytambo, próximo à estação ferroviária de Ollanta e ao

sítio  arqueológico  que  leva  o  nome  do  povoado,  com

possibilidade de visita a este sítio dependendo do horário de

chegada. Em caso de visita ao sítio, traslado a pé de e para o

local no qual os intercambistas estarão hospedados.

29/06 Machu Picchu

Traslado a pé para a estação de Ollanta, para embarque no

trem Expedition com destino à cidade de Machu Picchu. Visita

à cidade com guia local. No final do dia, traslado para a cidade

de Cusco.

30/06

Museu UNSAAC, 

Museu Casa 

Concha e cidade de

Cusco

Uso de  transporte  público  para  visita  ao  museu UNSAAC e

traslado  a  pé  até  o  Museu  Casa  Concha,  sempre  sob

acompanhamento de uma guia. Este mesmo guia conduzirá um

passeio a pé por Cusco para que se conheçam monumentos

históricos  e  arqueológicos,  bem  como  para  apreciar  a  vida

cosmopolita da cidade.
01/07 Traslado ao aeroporto.

5. RECURSOS FINANCEIROS

O benefício destinado para cada estudante participante do projeto será de R$ 5.300,00 (cinco

mil  e  trezentos  reais),  originados  dos  recursos  do  IFBA,  Campus  de  Vitória  da  Conquista,

destinados à execução da Política de Assistência Estudantil no ano letivo de 2017.

O estudante selecionado se comprometerá,  sob orientação da Coordenação do Programa

Complementar de Mobilidade Acadêmica, a utilizar a verba estritamente nas seguintes despesas:

a) Passagens aéreas e terrestres;

b) Alimentação;

c) Hospedagem;

d) Traslados com acompanhamento de guias locais;
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e) Entrada aos sítios arqueológicos mencionados anteriormente;

f) Seguro de viagem internacional com cobertura mínima de US$ 30.000,00.

Quaisquer  custos extras às despesas anteriormente citadas serão de responsabilidade do

candidato.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Com este projeto, espera-se que os estudantes contemplados ampliem seus conhecimentos

acadêmicos, além de experimentarem crescimento pessoal propiciado pelo contato com práticas

culturais  de outro país.  Além disso,  tais  estudantes deverão,  em momento oportuno,  divulgar

conhecimentos adquiridos através do intercâmbio à comunidade do campus, por participação em

projeto  específico  a  ser  desenvolvido  pela  Coordenação  do  Programa  Complementar  de

Mobilidade Acadêmica vinculada à Gestão da Assistência Estudantil, após retorno ao Brasil.
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