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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 05 de 11 de julho de 2022.

INSCRIÇÕES PARA O  PROGRAMA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL
PARA ESTUDANTES DOS 4º ANOS DOS CURSOS INTEGRADOS

DO IFBA CAMPUS ILHÉUS
 

O Diretor Geral do Campus Ilhéus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
(IFBA), no uso de suas atribuições, torna público este Edital de Seleção de estudantes regularmente
matriculados pertencentes ao Campus de Ilhéus para a realização de Intercâmbio no Exterior, conforme as
disposições a seguir estabelecidas no presente Edital.
 
1. DO OBJETIVO
1.1 Promover o intercâmbio acadêmico e cultural entre um grupo de alunos do IFBA Campus Ilhéus,
selecionados conforme as normas do presente Edital, na cidade de Buenos Aires/Argentina, e estudantes
secundaristas argentinos, proporcionando aos participantes brasileiros uma experiência internacional de
imersão na aprendizagem da língua e cultura espanhola, além de ser uma maneira substancial de
enriquecer seu currículo acadêmico-profissional.
 
2. DO PÚBLICO ALVO, DAS VAGAS E DO PERÍODO DE INTERCÂMBIO
2.1 Somente poderão se inscrever para seleção os alunos matriculados regularmente no 4º ano dos cursos
técnicos de Informática, Edificações e Segurança do Trabalho (todos na modalidade do Ensino Integrado)
e que venham apresentando, no mínimo, 75% de frequência às aulas de Língua Espanhola.
2.2 Vagas: 9 (nove) vagas, sendo 03 (três) para o curso de Técnico em Informática, 03 (três) para o curso
de Técnico em Edificações e outras 03 (três), para o de Técnico em Segurança do Trabalho. Destas, 03
(três) serão reservadas, exclusivamente, a candidatos classificados em teste e que se insiram em situação
de vulnerabilidade social.
2.3 Período do intercâmbio: 22 de novembro a 01 de dezembro de 2022, data sujeita a alterações.
 
3.  DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 13 a 19 de julho de 2022, das 8h às 17h, no setor de
protocolo do Campus Ilhéus.
 
4.  DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA
4.1 O candidato deverá reunir, conjuntamente, todos os requisitos abaixo:

4.1.1 Estar regularmente matriculado no 4º ano e ser suficientemente frequente (75%) em um dos
cursos indicados no item II deste Edital
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4.1.2 Será interditado de participar deste Programa de Intercâmbio o estudante selecionado que
estiver respondendo a Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do IFBA, até o período
disposto no capítulo II deste Edital.
4.1.3 Será interditado de participar deste Programa de Intercâmbio o estudante selecionado que se
encontrar no exterior no semestre imediatamente anterior ao semestre do intercâmbio.
4.1.4 É obrigatório que o estudante e/ou seus responsáveis legais tenham cartão de crédito para
proceder à compra de passagem aérea para a viagem de intercâmbio (ou que possam efetuar o
pagamento da passagem à vista), o que só poderá ser garantido pela agência de viagens contratada
para todo o grupo (docentes e discentes), em uma compra única, até a data de 30 de agosto de 2022.
Tal obrigatoriedade é devido à necessidade de se garantir as passagens com antecedência, pelo
melhor custo/benefício para o grupo – lembrando-se que os estudantes contemplados com auxílio não
percebem o montante do provável auxílio na totalidade em uma só vez e em tempo hábil para a
reserva de bilhetes aéreos.

 
5.  DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CANDIDATURA
5.1 “Formulário de Inscrição” devidamente preenchido, disponível no setor de protocolo do Campus
Ilhéus.
5.2 Comprovação de frequência do estudante – a ser feita pela professora que ministra aulas de Língua
Espanhola nas turmas de 4º ano, junto à coordenação do projeto.
 
6.  DA SELEÇÃO
6.1 A seleção dos alunos será realizada através de três avaliações: uma prova objetiva em Língua
Espanhola com questões de múltipla escolha, outra, discursiva, constando de uma redação em Língua
Portuguesa. Serão considerados os seguintes critérios:

6.1.1 Avaliação de conhecimentos gerais sobre a Argentina, com ênfase na
cultura argentina, no caso da prova objetiva;
6.1.2 Em prova discursiva, reflexão e argumentação sobre o ensino de Língua
Espanhola no Brasil e/ou outras questões pertinentes ao assunto;
6.1.3 Durante a avaliação, não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões;
6.1.4 Não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos, nem materiais de
consulta (como dicionários, livros, anotações pessoais, dentre outros);
6.1.5  O  aluno  deverá  trazer  consigo  no  momento  do  teste  de  seleção,
exclusivamente, caneta(s) de tinta azul ou preta. Não será permitido o uso de lápis;
6.1.6 Serão anuladas questões rasuradas ou em que se constate letra ilegível para sua resolução;
6.1.7 Os critérios mais específicos da avaliação serão divulgados nos enunciados de cada questão;
6.1.8  Esta  avaliação  ocorrerá  no  dia  20 de  julho de  2022,  quarta -feira,  no
auditório do Campus Ilhéus, no período das 13h às 15h;
6.1.9 Será terminantemente proibida a entrada de candidatos na sala de avaliação depois das 13h;
6.1.10 Haverá uma Comissão Examinadora, responsável pela lisura do processo
seletivo, a ser composta da seguinte maneira: pelo Coordenador Geral de Apoio ao Ensino -
Aprendizagem e Programas Estudantis e o diretor
Acadêmico. Para a verificação dos alunos em situação de
vulnerabilidade social, a Assistente Social Suêde Mayne. Todos designados pelo
Diretor Geral do Campus Ilhéus, professor Thiago Nascimento Barbosa, por meio de Portaria.

 
7.  DO RESULTADO FINAL
7.1 O resultado final deste processo seletivo constará de lista decrescente de aprovados,
a partir da melhor nota, do 1º ao 9º colocados, sendo 03 (três) candidatos de Informática, 03 (três) de
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Edificações e 03 (três) de
Segurança do Trabalho. Serão considerados 02 (dois) excedentes, um de cada curso, também conforme a
nota decrescente, a partir do 9º colocado.  
7.2 A divulgação ocorrerá no dia 27 de julho de 2022, no mural da Diretoria Acadêmica
e no site oficial do IFBA Campus Ilhéus (portal.ifba.edu.br/ilheus).
 
8. DO DESEMPATE
8.1 Em caso de empate de notas, será tomada como critério de desempate a análise da redação e, caso
necessário, a melhor frequência às aulas de Língua Espanhola no decorrer do ano letivo de 2022.
 
9.  DO ESTUDANTE SELECIONADO
9.1 O estudante selecionado deverá comparecer (acompanhado de pelo menos um de seus responsáveis
legais) às 20h, do dia 27 de julho de 2022, à reunião que será realizada virtualmente, e até o dia 29 de
julho entregar o Termo de Compromisso assinado para a Coordenador. O estudante que não comparecer à
reunião deverá apresentar justificativa consistente em até 24 (vinte e quatro) horas, do contrário, estará
automaticamente eliminado do programa.
9.2 Caso algum estudante selecionado não possa realizar o curso preparatório nem o intercâmbio nos
períodos indicados após o Processo de Seleção e quando da reunião geral, será desclassificado e
substituído por aluno selecionado da lista de espera.
9.3 É imprescindível, na data da viagem, apresentar à professora Ana Gabriela Poll (uma das
coordenadoras do projeto), a quantia de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em espécie, se
responsabilizando em utilizar este montante para o custeio das atividades descritas neste edital, além de ter
comprado passagem aérea no mesmo voo e mesmo trajeto que o grupo.
9.4 Com esse montante, o aluno irá custear em seu programa de intercâmbio:

9.4.1 Hospedagem no mesmo hotel do grupo, por 10 (dez) dias;
9.4.2 Transporte local em deslocamentos do grupo,
9.4.3 Ingresso em todos os eventos contidos no programa conjunto,
9.4.4 Alimentação – sendo obrigatório almoçar ao longo do período de estadia (não apenas lanchar
ao meio-dia). Em dia específico de passeio no bairro de San Telmo, deverão ser gastos cerca de R$
100,00 (cem reais) para um almoço típico argentino que faz parte da programação cultural.
9.4.5 Seguro-viagem.

 
10.  DA AJUDA FINANCEIRA DO IFBA
10.1 Os candidatos que forem aprovados para participar do Programa de Intercâmbio Internacional do
Campus Ilhéus do IFBA poderão concorrer aos recursos destinados pelo Programa de Assistência
Estudantil (PAAE), mantido nesse Campus, desde que haja disponibilidade orçamentária para o
projeto de intercâmbio.
10.2 Os recursos disponibilizados pelo Campus Ilhéus deverão ser utilizados, exclusivamente, pelos
estudantes selecionados para pagamento dos custos de passagem aérea, hospedagem, transporte local,
seguro-viagem e alimentação, bem como com outras despesas eventuais, exceto nos casos previstos neste
Edital.
10.3 O estudante selecionado deverá contratar seguro-viagem de ampla cobertura que inclua, pelo menos,
assistência médico-hospitalar, cobertura dos custos de acidentes pessoais, invalidez e repatriação,
apresentando comprovante da contratação ao Campus Ilhéus. Haverá indicação de seguro-viagem feito por
agência de turismo qualificada e que vem prestando serviços ao projeto nos últimos quatro anos, cuja
adesão é recomendável.
 
11.  DO CANDIDATO DA LISTA DE ESPERA
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11.1 Havendo estudante(s) selecionado(s) que se encontre(m) nas situações de desclassificação indicadas
ao longo deste Edital, ou em caso de desistência, será convocado, por ordem de classificação, a ocupar a
vaga (ou vagas, em mais de um caso), o candidato excedente.
11.2 O estudante excedente convocado a ocupar vaga terá, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas para se
manifestar pelo e-mail deilheus@ifba.edu.br confirmando a sua participação no Programa de Intercâmbio.
Caso não se manifeste dentro desse prazo, estará automaticamente eliminado. Caso seja efetivamente
aceito, o candidato excedente deverá atender ao que está estabelecido neste Edital.
 
12. DO GRAU DE RECURSO
12.1 O prazo para interposição de recurso contra o resultado final do Processo de Seleção é de 48
(quarenta e oito) horas contadas a partir da data de divulgação do resultado no site
portal.ifba.edu.br/ilheus.
 
13.  DOS CASOS OMISSOS
13.1 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Examinadora deste Programa de Intercâmbio e pelo
Diretor Geral do Campus Ilhéus.

 

Ilhéus-BA, 11 de julho de 2022.
 

Thiago Nascimento Barbosa
Diretor Geral

IFBA Campus Ilhéus
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