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A Assessoria de Relações Internacionais - ARINTER 
 

A Assessoria de Relações Internacionais – ARINTER, órgão vinculado à Reitoria do 
Instituto Federal da Bahia (IFBA), tem por objetivo articular contatos, estabelecer 
acordos de cooperação e convênios com instituições de ensino e pesquisa 
internacionais, incentivando a comunidade interna a mobilizar-se por meio de 
intercâmbios com entidades conveniadas, proporcionando, assim, a formação 
acadêmica, a qualificação do seu conhecimento cognitivo e a expansão da 
conscientização cultural. 
 
Sua missão é promover a inserção do IFBA no cenário internacional para que se 
fortaleçam a cooperação e a interação com instituições de ensino, pesquisa e extensão 
no exterior. 
 
Cabe a ARINTER ampliar parcerias com a comunidade acadêmica internacional em 
consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 
Institucional do IFBA, bem como a coordenação, indução e acompanhamento das 
atividades pertinentes a sua área de atuação. 
 

Diretrizes 
 
A ARINTER atua em consonância com a Política de Internacionalização dos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia conforme as seguintes diretrizes: 
 
Projetos de Cooperação Internacional devem envolver: 
 

 Conhecimento mútuo em pesquisas; 

 Desenvolvimento de tecnologias; 

 Sistemas de ensino e formação pedagógica. 
 
Importância da internacionalização dos Institutos Federais: 
 

 Intercâmbio de conhecimentos e aprimoramento de estudantes, professores e 
técnicos-administrativos; 

 Estratégia de desenvolvimento para os IFs; 

 Mecanismo de promoção da solidariedade entre os países; 

 Visibilidade internacional às ações dos Institutos Federais brasileiros. 
 
São considerados prioritários os relacionamentos com: 
 

 Instituições da América Latina - MERCOSUL em especial; 

 Instituições da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); 

 Instituições da África; 

 Instituições dos países economicamente desenvolvidos. 
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Equipe 
 
Assessor de Relações Internacionais 
Nilton Vasconcelos Jr. 
 
Administradora 
Paula Oliveira 
 
Estagiário 
Rafael Peppe 
 
Tel: +55 71 3221-0341 
E-mail: international@ifba.edu.br  
Site: www.ifba.edu.br | Blog: ifbainternational.blogspot.com.br 
Facebook: https://www.facebook.com/ARINTERInstitutoFederaldaBahia 
 
Horário de atendimento: segunda a sexta – 14:00 às 18:00h. 
 
Representantes da ARINTER nos Campi 
 

Nome Campus 

Atauan Soares de Queiroz Barreiras 

Lenade Barreto Santos Camaçari 

Laura Elizabeth Ferreyra Eunápolis 

Layse Oliveira Ferreira Marques Feira de Santana 

Maria Olívia Berbert da Silva Franco Ilhéus 

Luis Carlos Pereira Ramos Irecê 

Tercio Graciano Machado Jacobina 

Ana Paula Rocha dos Santos Juazeiro 

Rita de Kássia Gomes Novais Paulo Afonso 

Ricardo Rodrigues Mendes Porto Seguro 

Lucélia Ramos Alcântara Salvador 

Mayane Santos Amorim Seabra 

Maria Teresinha Tamanini Andrade Simões Filho 

Wheliton Chiang Shung Moreira Ferreira Valença 

Sônia Maribel Muñoz Croveto Vitória da Conquista 

 

  

mailto:international@ifba.edu.br
http://www.ifba.edu.br/
http://ifbainternational.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/ARINTERInstitutoFederaldaBahia
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O que a ARINTER faz 
 

 Lançar Editais de bolsas de estudos e chamadas dos programas de intercâmbio; 

 Receber documentos relativos a intercâmbios, quando o edital explicitar que 
os mesmos devem ser entregues à Assessoria de Relações Internacionais; 

 Receber e analisar pedidos de antecipação de retorno ou extensão da bolsa; 

 Traduzir Históricos Escolares para o inglês ou espanhol, quando exigido pelo 
edital – alguns programas de bolsas exigem que o estudante interessado em 
fazer intercâmbio envie o seu histórico escolar em inglês ou espanhol 
autenticado pela ARINTER. Nestes casos, o aluno deverá solicitar a tradução do 
histórico junto ao representante da Assessoria de Relações Internacionais do 
seu campus; 

 Fornecer documentos específicos em inglês – Alguns programas de bolsas 
exigem que os estudantes entreguem, junto com o restante dos documentos, o 
“proof of enrollment” ou “Letter of support from the home institution”, para 
comprovar vínculo com o IFBA, ou documento equivalente. O aluno deve 
requisitá-lo com antecedência junto a Assessoria de Relações Internacionais, 
através do e-mail international@ifba.edu.br. 

 

O que a ARINTER não faz e a quem recorrer nestes casos 
 

 Processo de Dispensa / Aproveitamento de disciplinas – Procurar o Colegiado 
dos cursos superiores com o histórico das notas e ementa das disciplinas 
emitidos pela universidade estrangeira; 

 Trancamento / Dispensa de matrícula – O aluno deve realizar o trancamento 
ou dispensa de matrícula, pessoalmente ou através de procuração, na Gerência 
de Registros Acadêmicos (GRA) do seu campus. Dúvidas sobre os 
procedimentos devem ser esclarecidas junto ao GRA; 

 Preenchimento de formulário de candidatura ou matrícula em instituições 
estrangeiras – O aluno deve preencher os documentos solicitados e trazê-los à 
Assessoria de Relações Internacionais apenas para que seja assinado e/ou 
entregue, quando for o caso; 

 Mobilidade nacional – Caso o estudante tenha interesse em fazer intercâmbio 
para instituições de outros estados do Brasil, deve procurar a Pró-Reitoria de 
Ensino (PROEN), de Extensão (PROEX) ou Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
(PRPGI), conforme o caso, para obter mais informações. 

 Solucionar problemas relacionados a inscrições ou outros procedimentos 
realizados diretamente no site do programa Ciência sem Fronteiras – Caso o 
aluno tenha dificuldades ou problemas durante o preenchimento dos 
formulários, deve contatar diretamente a instituição organizadora. 

 
  

mailto:international@ifba.edu.br
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Intercâmbio 
 

O IFBA, através da Assessoria de Relações Internacionais, vem firmando acordos de 
cooperação e parcerias com instituições de ensino superior em diversos países. Essas 
ações têm como base o princípio da reciprocidade no qual ambas as instituições se 
comprometem a fazer concessões de contrapartida, como a não cobrança de taxas 
acadêmicas. 
 
Estas articulações objetivam incrementar a formação acadêmica através da 
experiência internacional, formando cidadãos do mundo com bagagem intercultural. 
 
O IFBA também vem se organizando para adequar suas estruturas visando melhorar o 
acolhimento de estudantes estrangeiros em nossa instituição, consolidando, desta 
forma, suas parcerias com os organismos e instituições internacionais.  
 

Chamadas e Editais para intercâmbio 
 
As chamadas para intercâmbio são feitas através da publicação de Edital ou Chamada 
pela ARINTER. A seleção é feita de acordo com as regras publicadas em cada Edital, 
conforme as especificações de cada Convênio ou Agencia Financiadora. 
 
Fique atento à abertura de editais e chamadas seguindo a Assessoria de Relações 
Internacionais no Facebook e na nossa página na internet. 
 
Requisitos à participação 
 
Para participar dos programas de intercâmbio, o aluno deverá:  
 

 Estar regularmente matriculado em um dos cursos do IFBA;  

 Ter integralizado os componentes curriculares obrigatórios previstos no Edital 
ou Chamada de interesse;  

 Apresentar desempenho acadêmico exigido pelo programa do qual pretenda 
participar;  

 Apresentar comprovação de proficiência na língua estrangeira, caso solicitado 
pelo programa do qual pretenda participar. 

 
OBS: Os programas e bolsas e/ou agências de financiamento podem estabelecer 
critérios específicos ou ainda definir condições além destas, como notas, cursos de 
graduação específicos, entre outros. 

 
Antes da Viagem 
 
Antes de viajar, a aluno deverá fazer a Dispensa de Matrícula em razão de intercâmbio 
junto à Gerência de Registros Acadêmicos (GRA). A Assessoria de Relações 
Internacionais não se responsabiliza pela dispensa de matrícula. 
 

https://www.facebook.com/ARINTERInstitutoFederaldaBahia
http://ifbainternational.blogspot.com.br/
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É recomendado, também, que o aluno deixe uma procuração assinada em nome de 
uma pessoa de sua confiança para que, em caso de alguma pendência ou problema 
junto à instituição, essa pessoa possa atuar em nome do aluno. 
 

Após o Retorno ao IFBA 
 
Ao retornar ao país, o aluno poderá realizar a sua matrícula normalmente no Portal do 
Aluno no período estabelecido pelo calendário acadêmico vigente – consulte o 
calendário acadêmico no Portal do Aluno. Em caso de problemas com a matrícula, o 
aluno deverá procurar a Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) e/ou a sua 
Coordenação de Curso. A Assessoria de Relações Internacionais não se responsabiliza 
pela matrícula do aluno no seu retorno em hipótese alguma.  
 

Ciência sem Fronteiras 
 

O Ciência sem Fronteiras (CsF) é um programa de iniciativa do Governo Federal que 
visa promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, 
da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade 
internacional. Para isso, o programa oferece a alunos de graduação e pós-graduação e 
docentes, a possibilidade realizar de parte dos seus estudos em universidades 
estrangeiras retornando, em seguida, para conclusão de seus estudos no Brasil.  
 
Objetivos 
 

 Investir na formação de pessoal altamente qualificado nas competências e 
habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento; 

 Aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários níveis em 
instituições de excelência no exterior; 

 Promover a inserção internacional das instituições brasileiras pela abertura de 
oportunidades semelhantes para cientistas e estudantes estrangeiros; 

 Ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas; 

 Atrair jovens talentos científicos e investigadores altamente qualificados para 
trabalhar no Brasil. 

 
Áreas Contempladas 
 
No Programa Ciência sem Fronteiras, as áreas contempladas são: 
 

 Engenharias e demais áreas tecnológicas; 
 Ciências Exatas e da Terra; 
 Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; 
 Computação e Tecnologias da Informação; 
 Tecnologia Aeroespacial; 
 Fármacos; 
 Produção Agrícola Sustentável; 
 Petróleo, Gás e Carvão Mineral; 
 Energias Renováveis; 

https://portaldoaluno.ifba.edu.br/
https://portaldoaluno.ifba.edu.br/
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 Tecnologia Mineral; 
 Biotecnologia; 
 Nanotecnologia e Novos Materiais; 
 Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; 
 Biodiversidade e Bioprospecção; 
 Ciências do Mar; 
 Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento 

tecnológico e inovação); 
 Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; 
 Formação de Tecnólogos. 

 
Como se Inscrever 
 
Para se inscrever no programa Ciência sem Fronteiras, na modalidade graduação-
sanduíche, é necessário, primeiramente, observar os requisitos essenciais à 
candidatura. São esses: 
 

 Ter nacionalidade brasileira; 
 Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação listados no 

anexo de cada chamada específica do país de interesse; 
 Ter obtido na média aritmética das cinco provas, incluindo a Redação, do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nota igual ou superior a 600 pontos, 
em exames realizados a partir de 2009; 

 Apresentar nota de proficiência no idioma do país de interesse, de acordo com 
o Edital específico do país de interesse;  

 Ter integralizado no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto para 
seu curso, no momento do início previsto da viagem de estudos;  

 Apresentar perfil de aluno de excelência conforme especificações da Chamada 
Interna do IFBA. 

 
Em seguida, o aluno deverá procurar a Gerência de Registros Acadêmicos – GRA de 3º 
grau e solicitar, mediante o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), o 
Histórico Escolar, assinado e carimbado pelo responsável pelo setor. Caso solicitado 
pelo edital específico do país de interesse, este documento deverá ser encaminhado 
ao Representante da Assessoria de Relações Internacionais do Campus onde o aluno 
estude, para tradução. 
 
O aluno deverá providenciar também uma Carta De Recomendação assinada pelo 
coordenador do seu curso, segundo o modelo disponível aqui. 
 
Estes documentos (Histórico Escolar em português e carta de recomendação) deverão 
ser digitalizados e, em seguida, encaminhados para a ARINTER através do e-
mail international@ifba.edu.br. Isto servirá de base para a homologação da 
candidatura do aluno junto ao programa Ciência sem Fronteiras. 
  

https://drive.google.com/file/d/0B8PJumfEZ9z_VlBaU1RsNXhXS2c/view?usp=sharing
mailto:international@ifba.edu.br
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A Inscrição 
 
O candidato deverá se inscrever no site do programa Ciência sem Fronteiras por meio 
do Formulário Online e enviar a seguinte documentação: 
 

 Histórico Escolar de Graduação; 
 Comprovante do teste de proficiência; 
 Comprovante de Prêmio Jovem Cientista, Iniciação Científica, Olimpíadas da 

Matemática e/ou de Ciências, ou ainda demais premiações de mérito 
acadêmico, quando houver. Não são considerados prêmios documentos de 
participação em eventos científicos ou cursos;  

 Comprovante de participação em programas de iniciação científica, tecnológica 
ou docência, quando houver; 

 Comprovante de resultado do ENEM. 
 
A documentação deverá ser anexada, em formato PDF, no campo específico no 
Formulário de Inscrição. Cada arquivo deverá ter tamanho inferior a 5Mb. 
 
Extensão de bolsa para período de estágio 
 
O aluno do programa Ciência sem Fronteiras que deseje estender a bolsa para 
realização de período de estágio para pesquisa ou inovação tecnológica deve, 
primeiramente, entrar em contato com o técnico da CAPES por meio do Sistema Linha 
Direta informando-lhe do seu desejo de estender a bolsa. Tendo a anuência da CAPES, 
o aluno deve, em seguida, enviar um e-mail para international@ifba.edu.br solicitando 
uma declaração de concordância com a extensão da bolsa e anexando a conversa com 
o técnico da CAPES. No e-mail devem ser informados ainda os seguintes dados: nome 
completo, curso, CPF, universidade estrangeira e país, número de processo, período de 
concessão da bolsa (desde o início do intercâmbio até o período de extensão), período 
do estágio e edital para o qual foi selecionado. 
 
Antecipação de retorno de aluno do CsF 
 
O aluno do programa Ciência sem Fronteiras que deseje encerrar seu período de 
estudos antes do prazo de retorno inicialmente previsto deve, primeiramente, entrar 
em contato com o técnico da CAPES por meio do Sistema Linha Direta informando-lhe 
do seu desejo de retornar ao país antes do prazo. Tendo a anuência da CAPES, o aluno 
deve, em seguida, enviar um e-mail para international@ifba.edu.br justificando o 
retorno e anexando um comprovante do término dos estudos no exterior e a conversa 
com o técnico da CAPES. No e-mail devem ser informados ainda os seguintes dados: 
nome completo, curso, CPF, universidade estrangeira e país, data de vigência inicial da 
bolsa, número de processo, data do retorno antecipado e edital para o qual foi 
selecionado. 
 
ATENÇÃO: Conforme o Manual para Bolsistas de Graduação Sanduíche do Programa 
Ciência sem Fronteiras, “a desistência do Programa, sem a devida concordância da 
CAPES, ocasionará a devolução de todo o investimento feito em seu favor. Serão 

https://sistemas.capes.gov.br/linhadireta/login.seam
https://sistemas.capes.gov.br/linhadireta/login.seam
mailto:international@ifba.edu.br
https://sistemas.capes.gov.br/linhadireta/login.seam
mailto:international@ifba.edu.br
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analisados pela Diretoria de Relações Internacionais da CAPES somente pedidos de 
desistência ou suspensão das atividades quando justificados, fundamentados e 
comprovados. O bolsista poderá retornar ao Brasil somente após a formalização e 
aceite de sua desistência”. 
 
Informações Complementares 
 
Manual do Usuário – Formulário de Inscrição Graduação Sanduíche 
 
Manual para Bolsistas de Graduação Sanduíche 
 
Informações de Apoio aos Estudantes e Pesquisadores no Exterior com bolsas do CNPq 
 
Manual de Perguntas e Respostas Frequentes para Bolsistas do CsF – Estados Unidos 
 
O IFBA no Ciência sem Fronteiras 
 
Desde 2012, o IFBA possui 97 estudantes aprovados no programa Ciência sem 
Fronteiras na modalidade Graduação-Sanduíche. Desses 97 alunos, a maioria é do 
Campus Salvador, mas também há alunos de Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Porto 
Seguro e Valença. 
 
Os cursos de Engenharia Industrial Mecânica, Engenharia Química e Engenharia 
Industrial Elétrica estão entre os que mais enviaram alunos ao exterior desde 2012, 
com 27, 26 e 22 estudantes, respectivamente. Os demais estudantes são dos cursos de 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Computação, Engenharia 
Ambiental, Física, Engenharia Elétrica e Matemática. 
 
Entre os países que mais receberam os estudantes do IFBA através do Ciência sem 
Fronteiras estão os EUA (33), Alemanha (18), Reino Unido (11), Canadá (8), Austrália 
(6), Espanha (5), Itália (5), e ainda Portugal, Holanda, Irlanda, Hungria, Suécia, França e 
Finlândia. 
 

Emerging Leaders in the Americas Program – ELAP 
 

O Emerging Leaders in the Americas Program – ELAP é um programa de iniciativa do 
Governo Canadense que oferece bolsas de estudo de curta duração para estudantes e 
pesquisadores de graduação e pós-graduação provenientes de países da América 
Latina e do Caribe. 
 
O objetivo do programa é apoiar o desenvolvimento do capital humano e a formação 
da próxima geração de líderes nas Américas, bem como fortalecer os vínculos entre 
instituições de ensino canadenses e aquelas da América Latina e do Caribe. 
 
Para os alunos de graduação, o programa prevê um intercâmbio de quatro meses com 
bolsa de $7.500 dólares canadenses para todo o período a ser administrada pela 

http://inscricoes-cgbe.capes.gov.br/arquivos/manuais/589.pdf
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/documents/214072/4544774/Manual-do-Bolsista-CsF-Graduacao-Sanduiche1102013.pdf
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_file?uuid=9faad6eb-897a-430c-840c-8176214f375d&groupId=214072
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/documents/214072/4544774/Guia-CsF-EUA-itamarati-18112013.pdf
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instituição anfitriã. Este valor deverá cobrir os custos de transporte aéreo (ida e volta), 
seguro-saúde, acomodação, material escolar e alimentação. 
 
Como se Inscrever 
 
Para se inscrever no ELAP é necessário, primeiramente, observar os requisitos 
essenciais à candidatura. São esses: 
 

 Ser maior de 18 anos;  
 Estar regularmente matriculado e cursando do 4º ao 7º semestre letivo do 

Curso de Administração do IFBA; 
 Ter bom aproveitamento nas disciplinas cursadas no Curso de Administração 

do IFBA, explicitado por um Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 7 e 
um máximo de três reprovações;  

 Não ter sido aprovado nas seleções anteriores para este programa. 
 
A Inscrição 
 

Os interessados deverão estar atentos ao lançamento da Chamada Interna do 
programa pela ARINTER. As chamadas são publicadas anualmente entre os meses de 
fevereiro e março e contêm informações quanto aos prazos de inscrição e requisitos 
para participação. 

 
A inscrição deverá ser realizada na Assessoria de Relações Internacionais na Reitoria do 
IFBA mediante a entrega da seguinte documentação: 
 

 Formulário de Inscrição, devidamente preenchido; 

 Foto 3x4 recente; 

 Cópia do Currículo Lattes atualizado; 

 Histórico Escolar oficial do IFBA, assinado e carimbado, contendo todos os 
semestres cursados, o Coeficiente de Rendimento (CRE) e o Coeficiente de 
Aproveitamento (CAP); 

 Comprovante de Matrícula no IFBA. 
 
A Seleção 
 
A seleção será feita por comissão avaliadora composta por três professores do IFBA e 
constará das três etapas, a seguir: 
 
Primeira Etapa 
 
Na fase de pré-seleção, os candidatos serão avaliados segundo os critérios: 
 

1. Análise da documentação apresentada: completa e apresentada 
impreterivelmente até a data limite estabelecida para as inscrições; 

2. Testes de Proficiência do IFBA – Notas dos Testes; 



  

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  11

 

3. Análise do Histórico - média geral, período de curso, reprovações em 
disciplinas, etc.; 

4. Análise do Currículo - Atividades de pesquisa e ensino, como iniciação 
científica, monitoria, estágio docente e estágio extracurricular, participação em 
eventos científicos, etc.. 

 
Segunda Etapa 
 
Os candidatos serão entrevistados e arguidos individualmente pela Comissão de 
Avaliação sobre a motivação para participar do Programa e aspectos do seu Currículo, 
incluindo, especialmente, atividades acadêmicas e relevância da participação no 
intercâmbio proposto.  
 
Terceira Etapa 
 
Aos estudantes pré-selecionados com base no desempenho nas duas primeiras etapas 
será solicitado a seguinte documentação: 
 

 RG e CPF digitalizados; 

 Carta de Intenção em Inglês, assinada e digitalizada em formato PDF; 

 Privacy Notice Statement - este documento será enviado ao aluno, devendo ser 
datado e assinado pelo mesmo. 

 
Esses documentos serão enviados para o Canadá e será necessário aguardar até o 
envio do resultado informando se o aluno foi aprovado para receber a bolsa. 
 

O IFBA no ELAP 
 
Atualmente, o IFBA possui um Acordo de Cooperação Acadêmica firmado com o 
College of the Rockies o que possibilita a indicação de até dois alunos para concorrer, 
junto ao Governo Canadense, às bolsas ELAP.  
 
O IFBA tem encaminhado, anualmente, alunos de graduação em Administração para 
cursar um semestre dos seus estudos no Canadá. A experiência de ser um bolsista 
ELAP é única tanto na vida acadêmica do aluno, como na profissional. 
 

AFS Intercultura Brasil 
 
O AFS Intercultura Brasil é uma organização internacional, voluntária, não 
governamental e sem fins lucrativos, e se propõe a oferecer oportunidades de 
aprendizagem intercultural por meio de programas de intercâmbio.  
 
Bolsas Integrais 
  
A concessão de bolsas de estudo é um diferencial do AFS. Todos os anos, jovens 
brasileiros sem condições financeiras para arcar com todos os custos que exigem uma 
experiência intercultural, são beneficiados com bolsas de estudo no exterior.  
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O programa Global Citizens of Tomorrow, uma parceria do AFS Intercultural Programs 
e da British Petroleum (BP), oferece bolsas de estudos para um ano letivo nos Estados 
Unidos, sendo uma para cada região geográfica em que o AFS divide o Brasil.  
 
Para participar do programa Global Citizens of Tomorrow, o aluno deverá:  
 

 Ter entre 14 e 17 anos;  
 Possuir renda familiar de até seis salários mínimos: deverá ser comprovada 

através de: Declaração anual da IRPF ou 03 últimos recibos de RPA ou 
Documento equivalente; 

 Estar cursando o ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral de 
escola particular; 

 Não poderá estar cursando o último ano do Ensino Médio no momento da 
inscrição; 

 Não poderá ter sido reprovado em nenhuma série; 
 Possuir alto desempenho acadêmico (acima de 80%) especialmente em 

matemática e inglês; 
 Possuir capacidade de liderança; 
 Ter nível de inglês intermediário ou avançado. Um teste de proficiência da 

língua eliminatório deverá ser feito pelo candidato. 
 
O que está incluso na bolsa 
 
A Bolsa inclui todos os itens de cobertura dos programas AFS e mais alguns extras 
custeados pela BP. Abaixo uma descrição destes itens já inclusos na bolsa: 
 

 Ano escolar nos no exterior com colocação e livros escolares; 

 Hospedagem em família hospedeira voluntária; 

 Passagem internacional (ida e volta); 

 Passagem doméstica até a cidade onde ficará hospedado; 

 Transporte casa x escola x casa; 

 Seguro médico com cobertura de até 1 milhão de dólares (exceto para doenças 
pré-existentes); 

 Orientações antes, durante e depois da experiência. 

 Passagem doméstica até o ponto de embarque internacional, podendo ser RJ 
ou SP (ida e volta); 

 Taxa de visto (somente a taxa, a locomoção para este fim não está inclusa); 

 Mesadas mensais durante o programa. 
 
O que não está incluído? 
 

 Despesas com dentista, inclusive ortodontista; 

 Compra de roupas, sapatos e acessórios; 

 Despesas para emissão de passaporte; 

 Despesas com despachantes; 

 Despesas com vacinas; 

 Uniforme escolar (quando necessário). 
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Como se Inscrever 
  
Para se inscrever no programa de bolsas integrais do AFS, acesse o site 
www.afsbolsasusa.org.br, verifique se há edital aberto e siga as instruções para 
inscrição. 
 
Fonte: AFS Intercultura Brasil 
 
O IFBA no AFS 
 
O IFBA possui uma parceria com o AFS Intercultura Brasil sob a qual recebemos, todos 
os anos, alunos estrangeiros para a realização de intercâmbio cultural em nossa 
instituição. Esses alunos são matriculados em um dos cursos regulares do IFBA onde 
assistem às aulas com estudantes da instituição, interagindo com a comunidade e 
aprendendo a língua e costumes locais por meio da troca de experiências. O IFBA já 
recebeu intercambistas de várias partes do mudo, dentre elas Sérvia, Alemanha, 
Estados Unidos, Indonésia, Tailândia, Austrália, Israel, Bélgica e Islândia. 
 
O IFBA é também uma das instituições baianas que mais envia alunos com bolsas 
integrais através do AFS Intercultura Brasil. Alunos da instituição já viajaram para a 
Itália, Rússia, Estados Unidos, Islândia e Hong Kong, dentre outros. 
 
O intercâmbio AFS possibilita aos alunos a oportunidade de conhecer uma nova 
cultura além de aprender uma língua estrangeira. O aumento da autonomia e da 
autoconfiança, o respeito pelas diferenças e a formação de cidadãos com visão global 
são um dos maiores benefícios do programa. 
 
Além disso, como instituição parceira, a comunidade interna do IFBA goza de algumas 
vantagens: alunos da instituição têm descontos especiais em programas de 
intercâmbio; há oportunidades de bolsas de intercâmbio para filhos de professores e 
funcionários; além de programas de intercâmbio para educadores e grupos escolares. 
 

Bolsas de estudos na Pós-Graduação 
 
A Assessoria de Relações Internacionais realiza, com frequência, a divulgação de 
oportunidades de bolsas de estudos em programas de mestrado, doutorado e pós-
doutorado no exterior através dos nossos canais de comunicação na página da 
ARINTER, no Facebook e por meio do Intra-IFBA.  
 
A ARINTER também mantém estreita colaboração com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (PRPGI), o que pode resultar em oportunidades de intercâmbio 
com instituições estrangeiras. 
 
Contudo, é de iniciativa do próprio candidato recorrer às agências de fomento 
nacionais e internacionais e instituições estrangeiras que ofereçam oportunidades em 
sua área de estudos. A ARINTER estará disponível caso seja exigido algum documento / 
declaração institucional específico. 

http://www.afsbolsasusa.org.br/
http://www.afs.org.br/bolsas-integrais-.html
http://ifbainternational.blogspot.com.br/
http://ifbainternational.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/ARINTERInstitutoFederaldaBahia
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Convênios 
 

BENIN: 
 
Objetivo: Cooperação no âmbito do Projeto "Fortalecimento Institucional da Educação 
Profissional e Tecnologia do Benin nas Áreas de Cooperativismo e Agroecologia" do 
Instituto Federal de Brasília, financiado pela Agência Brasileira de Cooperação. 
Ações: 2010 – Participação do IFBA na missão diagnóstica no Benin. 
 
BRASIL 
 
AFS Intercultura Brasil 
 
Objetivo: Cooperação para a promoção do intercâmbio discente. 
Ações: O IFBA recebe, anualmente, alunos estrangeiros para realização de intercâmbio 
cultural na instituição.  
 
CANADÁ: 
 
College of the Rockies 
 
Objetivos: 
1. Cooperação Técnico-Acadêmica na área de Tecnologias da Informação. 
2. Cooperação Acadêmica: 
Ações: Cooperação Acadêmica: 
Candidatura para Intercâmbio de 02 alunos do IFBA, com bolsa do Programa ELAP nos 
anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. 
 
PORTUGAL 
 
Instituto Superior Técnico  
Instituto Politécnico de Tomar 
Instituto Politécnico de Leiria 
Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Instituto Politécnico do Porto 
Instituto Politécnico de Coimbra 
Instituto Politécnico de Viseu 
Instituto Politécnico da Guarda 
Instituto Politécnico do Cávado e Ave 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Universidade do Algarve 
 
Objetivo: promover intercâmbio de docentes e pesquisadores, bem como o 
intercâmbio discente de caráter amplo nos níveis de graduação e pós-graduação. 
Ações: 2014/2 - Intercâmbio de 02 alunos do IFBA para o Instituto Politécnico de Leiria 
com bolsa de estudos do Campus Salvador. 
  



  

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  15

 

Contato 
 

Fale Conosco 
 
Entre em contato com a Assessoria de Relações Internacionais enviando um e-mail 
para international@ifba.edu.br ou através do telefone + 55 (71) 3221-0341. 
 

Localização 
 

 
 
Endereço para correspondência: 
  
Assessoria de Relações Internacionais 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA 
Av. Araújo Pinho, nº 39 – Canela 
CEP: 40.110-150  
Salvador, Bahia 
Brasil 
 
 
 

mailto:international@ifba.edu.br

