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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL  

PARA ESTUDANTES DOS CURSOS INTEGRADOS DO IFBA VALENÇA 

 

Edital Nº 01/2018 – Representação da ARINTER no IFBA campus Valença 
 

Define as condições de seleção para o intercâmbio dos alunos do 

Ensino Integrado do IFBA campus Valença na cidade de Buenos 

Aires, Argentina em 2019. 
 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A Direção Geral do IFBA campus Valença, por meio de sua Representação da 

Assessoria de Relações Internacionais, torna pública a seleção de estudantes deste 

campus para realização de Intercâmbio na cidade de Buenos Aires, na Argentina, 

conforme as disposições a seguir estabelecidas   

 

1.1 São objetivos desse projeto de intercâmbio internacional: 

a) Promover a vivência de experiências acadêmicas através da “imersão cultural”; 

b) Refletir sobre a aproximação cultural entre Brasil e Argentina; 

c) Aperfeiçoar a fluência na língua castelhana; 

d) Auxiliar o estudante no desenvolvimento da autonomia da aprendizagem; 

e) Incentivar a valorização dos contatos interculturais. 

 

1.2 O intercâmbio deverá ter a duração de no máximo 08 (oito) dias, improrrogáveis, 

devendo ocorrer no mês de março de 2019. Posteriormente a data exata será 

divulgada no sítio do IFBA campus Valença. 

 

2. DAS MODALIDADES DE APOIO 

 

Este Intercâmbio proverá duas modalidades de apoio para os alunos participantes. Na 

primeira (seção 2.1), será concedido o auxílio para cobertura das despesas segundo o 

programa indicado no projeto. Na segunda (seção 2.2), o custeio das despesas será por 

conta de cada aluno, o qual deverá participar de todas as atividades do programa 

indicado no referido projeto. As modalidades de apoio serão assim designadas: 

 

 Para os alunos bolsistas: será destinado aos alunos participantes do projeto o valor de 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), originados dos recursos do IFBA campus 

Valença, aprovado pela Direção Geral e pela Comissão de Assistência Estudantil. O 

estudante participante se comprometerá a utilizar a verba estritamente nas despesas 

com 

 

1) passagens; 

2) alimentação; 

3) hospedagem; 



4) traslados segundo o roteiro deste projeto (vide projeto); 

5) ingressos em espaços culturais; 

6) seguro-saúde com reembolso para assistência médica com cobertura 

internacional mínima de $50.000 (cinquenta mil Dólares) em caso de doença; 

7) despesas com remédios durante o período da viagem. 

 

2.1.1. Todas as despesas deverão ser devidamente comprovadas mediante prestação de 

contas no regresso da viagem através de Nota Fiscal. Quaisquer custos extras às 

despesas anteriormente citadas são de responsabilidade do candidato. 

 

2.1.2. A concessão do auxílio estará condicionada ao atendimento dos critérios deste 

Edital. 

 

O pagamento do auxílio é feito em uma única parcela, em conta bancária em nome do 

aluno a quem se destina, não admitindo pagamento de diferença nem restituição de 

saldo. Sendo de responsabilidade do discente informar uma conta válida em tempo hábil 

para credito do valor.  

 Para os alunos não bolsistas: estes alunos custearão todas as suas despesas previstas 

no programa. Deverão acompanhar o grupo nas reuniões, orientações, visitações e 

demais atividades relativas a este intercâmbio. 

 

Os alunos desta modalidade de apoio deverão adquirir as passagens e o seguro-saúde 

juntamente com o grupo intercambista, na data preestabelecida e nos fornecedores 

indicados. 

2.2.1. Nesta modalidade, os alunos deverão entregar à Professora coordenadora Anaildes 

Santos o valor de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais) até o dia 18 de fevereiro 

de 2019, na forma de cartão pré-pago com documento comprobatório de saldo 

e/ou valor em envelope a ser lacrado após conferência. A professora coordenadora 

não terá, em nenhum momento, acesso à senha do cartão do aluno, cabendo 

somente a este a total responsabilidade de guardar esta informação consigo para 

evitar qualquer transtorno, ou até mesmo o seu desligamento do projeto de 

intercâmbio. Este valor deverá ser utilizado para cobrir as mesmas despesas dos 

alunos bolsistas, a saber: 

 

1) passagens; 

2) alimentação; 

3) hospedagem 

4) traslados segundo o roteiro deste projeto (vide projeto); 

5) ingressos em espaços culturais; 

6) seguro-saúde com reembolso para assistência médica com cobertura 

internacional mínima de $50.000 (cinquenta mil Dólares) em caso de doença; 

7) despesas com remédios durante o período da viagem. 

 

 Parágrafo Único: O não cumprimento de quaisquer dos itens mencionados neste Edital 

acarretará no desligamento imediato do aluno à modalidade de apoio na qual está 

inserido. 

  
 



3. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

 

Os alunos deverão cumprir todos os requisitos abaixo: 

 

 Candidatos à modalidade “bolsistas”: 
 

a) estar devidamente matriculado no 3° ou 4º ano do Ensino Integrado do IFBA 

Valença; 

b) Não ter sofrido sanção como resultado de julgamento fruto de Processo disciplinar 

discente; 

c) Não ter sido contemplado com benefícios da Assistência Estudantil em intercâmbios 

anteriores no IFBA Valença. 

 

 Candidatos à modalidade “não bolsistas”: 

 

a) estar devidamente matriculado no 3° ou 4º ano do Ensino Integrado do IFBA 

Valença; 

b) não ter sofrido sanção como resultado de julgamento fruto de processo disciplinar 

discente. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

 De todos os candidatos: 
 

4.1.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a aceitação definitiva das 

normas e condições estabelecidas neste edital. 

 

4.1.2.  A inscrição para o intercâmbio Brasil-Argentina IFBA Valença 2019 será 

exclusivamente via formulário online, onde serão preenchidas as informações 

necessárias e anexados documentos comprobatórios. Abaixo o link para inscrição: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepSLlyM5XGPjrgF3tJVjv9q0Wd

mxR81xlTiEcs2aK-w1V8DQ/viewform?c=0&w=1 

 

 

4.1.3. As informações prestadas através do formulário online serão de inteira 

responsabilidade do candidato, reservando-se ao IFBA campus Valença, por meio 

da comissão estabelecida para conduzir o projeto de intercâmbio (item 5.1), o 

direito de excluí-lo da seleção se a documentação requerida for apresentada com 

dados parciais, incorretas ou inconsistentes em qualquer fase do concurso, ou 

ainda fora dos prazos determinados, bem como se constatado a qualquer tempo 

serem aquelas informações inverídicas.  

 

4.1.4. As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas no período de 05/11/2018 até 

às 23h:59 min. do dia 12/11/2018. 

 

 

 Dos candidatos à modalidade “bolsistas”: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepSLlyM5XGPjrgF3tJVjv9q0WdmxR81xlTiEcs2aK-w1V8DQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepSLlyM5XGPjrgF3tJVjv9q0WdmxR81xlTiEcs2aK-w1V8DQ/viewform?c=0&w=1


O documento descrito abaixo no item “a” é de apresentação obrigatória, enquanto “b” é 

de apresentação optativa e será avaliada apenas como critério de desempate: 

 

a) Documento oficial com foto (PDF) – Cédula de Identidade, habilitação veicular, 

Passaporte ou Carteira de Trabalho;  

b) Proposta de intervenção a ser realizada na escola argentina que será visitada; 

 

 

 Dos candidatos à modalidade “não bolsistas”: 
 

Os documentos descritos abaixo, nos itens “a” e “b” são de apresentação obrigatória; 

enquanto o item “c” é de apresentação optativa e será avaliado, apenas como critério de 

desempate. Todos os documentos que serão anexados ao formulário online deverão ser 

escaneados e salvos em formato PDF: 

 

a) Documento oficial com foto – Cédula de Identidade, habilitação veicular, 

Passaporte ou Carteira de Trabalho;  

b) Declaração do responsável que se comprometerá com todas as despesas do 

candidato não bolsista durante a realização do programa devidamente assinada;  

c) Proposta de intervenção a ser realizada na escola argentina a ser visitada. 

 

 

   Observações:  

  
   1. Inscrições incompletas não serão aceitas; 

   2. O candidato poderá marcar as duas opções no formulário online quanto às 

modalidades “bolsista” e “não bolsista”, caso tenha interesse e condições de arcar com 

suas despesas se não for contemplado pela bolsa; 

   3. Documentos e informações adicionais poderão ser solicitados a qualquer momento 

pela comissão estabelecida para conduzir o projeto de intercâmbio (item 5.1) e para sua 

melhor instrução. 

 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

 A análise e o julgamento das candidaturas serão feitos por uma comissão recomendada 

e autorizada pela Direção Geral do IFBA Valença.  

 

Tanto os alunos candidatos que concorrerão à modalidade “bolsista” e “não-bolsista” 

participarão desta etapa, a qual avaliará os seguintes itens: 

 

5.1.1.1. Preenchimento integral e correto do Formulário online de Inscrição bem 

como confirmação de leitura e concordância com o Termo de Compromisso. 

 

5.1.1.2. Apresentação dos documentos exigidos pelo item 4.2 e 4.3 deste Edital.  

 

5.1.1.3. Não ter sofrido sanção em processo disciplinar no IFBA;  

 



5.1.1.4. Caso os itens 5.1.1.1, 5.1.1.2 e 5.1.1.3 estejam devidamente regularizados, a 

inscrição do candidato será homologada tendo seu nome divulgado na lista 

dos inscritos.  

 

Parágrafo único: As inscrições incompletas, apresentadas de forma não prevista neste 

Edital ou fora dos prazos estabelecidos serão canceladas.  

 

5.2 Prova (100 pontos) 

 

Todos os candidatos (na modalidade “bolsista” e “não bolsista”) deverão participar 

obrigatoriamente desta fase. 

 

5.2.1 Esta prova será composta por 08 (oito) questões objetivas de leitura e 

interpretação de textos em língua espanhola, com valor de 10 (dez) pontos cada. E 01 

(uma) questão dissertativa, com valor de 20 (vinte) pontos, totalizando 100 (cem) 

pontos toda a prova. 

 

 5.2.2 As questões objetivas serão compostas por 04 (quatro) alternativas, das quais 

apenas 01 (uma) estará correta.  

 

5.2.3 A questão discursiva será em torno de um dos tópicos relacionados abaixo: 

 

a) A importância de um intercâmbio internacional para a formação dos alunos do 

Ensino Integrado do IFBA Valença. 

b) Possíveis temas culturais na relação Brasil – América Latina (Países hispânicos).  

c) O ensino e a aprendizagem do espanhol no IFBA como meio de diluição de 

estereótipos e preconceitos culturais. 

 

5.1.2.1. Critérios de correção para a questão discursiva: 

 

a) estrutura dissertativo-argumentativa; 

b) coerência; 

c) coesão;  

d) clareza; 

e) objetividade;  

f) utilização da norma culta da língua portuguesa.  

 

5.1.2.2. Serão desclassificadas as provas 

 

a) com fuga do tema; 

b) com desrespeito à legislação brasileira ou argentina; 

c) entregues em branco; 

d) letras ilegíveis; 

 

5.1.2.3. Das instruções para esta prova: 

A aplicação será no dia 14 de novembro de 2018, às 10h:30, no IFBA campus Valença, 

pavilhão de aulas G (Sala a ser definida e divulgada nos murais do campus).  

a) Orienta-se que a chegada dos alunos preceda 10 minutos ao início da prova;  

b) A prova terá 1 hora e 30 minutos de duração; 



c) Não será permitido o ingresso na sala da prova após 10h40;  

d) Não será permitido deixar a sala antes de 11h20. 

 

Parágrafo único: O não comparecimento do aluno nesta etapa de avaliação, por qualquer 

motivo, implica no seu desligamento automático do processo de seleção regido por este 

Edital. 

 

5.3. Cálculo do resultado 

 

O resultado será calculado a partir da nota total da prova somada ao coeficiente de 

rendimento escolar do candidato que será consultado pela comissão no SUAP. 

 

5.3.1 Dos critérios de desempate 

 

5.3.2 Dos candidatos à modalidade “bolsistas” e “não bolsistas”: em caso de 

empate na nota final da seleção, terá preferência o candidato que, na seguinte 

ordem: a) obtiver maior nota na questão discursiva; b) tiver maior nota na 

média geral do Histórico Escolar; c) apresentar melhor proposta de 

intervenção apara apresentar na escola argentina que será visitada.  

 

 

5.4 Dos resultados  

 

5.4.1 Candidatos à modalidade “bolsistas”: 
 

Estes serão convocados, segundo a colocação na lista de resultado geral, em duas 

chamadas: 

 

5.4.1.1. Primeira chamada 

 

Será desenvolvida na seguinte sequência: 

 

a) Lista de espera, com os nomes de todos os alunos classificados na seleção, por 

ordem de pontuação, divulgada em valenca.ifba.edu.br. 

b) Destaque na lista de espera para convocação de 2 alunos para cada um dos 3 

cursos do Ensino Integrado do IFBA campus Valença (total de 6 alunos). 

c) Recurso: entregue em até 48h após a divulgação da lista de espera (documento 

conforme o Anexo I, devidamente justificado, assinado, escaneado e 

encaminhados em formato PDF para o E-mail 

intercambioifbavalenca@gmail.com). 

d) Resultado final: em até 48h após o prazo final de entrega do recurso, a ser 

divulgado no sítio do IFBA campus Valença (valenca.ifba.edu.br). 

e) Apresentação obrigatória dos documentos: em até 48h após a divulgação do 

resultado final, para os membros da comissão do item 5.1. Os documentos são 

obrigatoriamente os seguintes: 1) Cédula de Identidade emitida por Instituto de 

Identificação da Polícia Civil de um dos Estados brasileiros; 2) documento 

registrado em cartório declarando a permissão dos pais (pai e mãe) ou 

responsáveis legais para a viagem internacional deste projeto, no caso de aluno 

menor de idade; 3) comprovante de abertura de conta em banco indicado pelo 



setor de Assistência Social do IFBA Valença (para recebimento do auxílio-

viagem).  

 

Parágrafo único: caso os alunos selecionados não apresentem todos os itens acima no 

prazo exigido, serão desligados do projeto e uma nova chamada da lista de espera será 

realizada, observando-se o critério da pontuação e segundo as cotas de 2 vagas por 

curso. 

 

5.4.1.2. Segunda e última chamada  

 

Será desenvolvida na seguinte sequência: 

 

a) Redistribuição da lista de convocação dos 6 alunos bolsistas, no caso de 

interferência pelo resultado do recurso na primeira chamada. 

b) Apresentação obrigatória dos documentos: em até 48h após a divulgação da 

segunda chamada, para os membros da comissão do item 5.1. Os documentos 

são obrigatoriamente os seguintes: 1) Cédula de Identidade emitida por Instituto 

de Identificação da Polícia Civil de um dos Estados brasileiros; 2) documento 

registrado em cartório declarando a permissão dos pais (pai e mãe) ou 

responsáveis legais para a viagem internacional deste projeto, no caso de aluno 

menor de idade; 3) comprovante de abertura de conta em banco indicado pelo 

setor de Assistência Social do IFBA Valença (para recebimento do auxílio-

viagem).  

 

5.4.1.2.1. Para esta chamada, não caberá recurso. 

 

5.4.1.2.2. Este projeto prevê a participação de 6 (seis) alunos bolsistas (conforme a 

seção 5.4.1.1, item “b”). No entanto, somente participarão da viagem os que 

cumprirem todos os requisitos e prazos acima definidos. Assim, é possível 

que haja um número menor de participantes do que o previsto inicialmente. 

 

5.4.2 Candidatos à modalidade “não bolsistas”: 
  

Será divulgada, no sítio do IFBA Valença (valenca.ifba.edu.br), uma lista com 12 

(doze) colocados, baseada nos pontos obtidos na seleção prevista neste edital (nota da 

prova + coeficiente de rendimento escolar) pós divulgação da lista de candidatos à 

modalidade “bolsistas”. 

 

5.4.2.1. Haverá apenas uma convocação para os 12 (doze) alunos não bolsistas. No 

caso de desistência, não serão convocados novos alunos para comporem o 

grupo desta modalidade de apoio. 

 

5.4.2.2. Os candidatos que não obtiverem pontuação suficiente para convocação na 

primeira ou segunda chamada na modalidade “bolsista” poderão concorrer à 

modalidade “não bolsista”. Neste caso, o candidato deverá obrigatoriamente 

indicar sua preferência no formulário online de inscrição pelas duas 

modalidades (“bolsista” e “ não-bolsista”). 

 

5.4.2.3. Esta chamada terá a mesma data de publicação da segunda chamada para os 

convocados à modalidade “bolsistas”. 



 

5.4.2.4. A partir do momento em que são convocados pela chamada dos alunos “não 

bolsistas”, os alunos devem cumprir obrigatoriamente as instruções contidas 

nas seções 2.2.1. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES 

 

6.1. Candidatos bolsistas ou não bolsistas deverão informar eventual desistência da 

vaga com a devida justificativa, por escrito. Caso esta ocorra após o depósito do 

auxílio viagem ter sido realizado (alunos bolsistas), o candidato terá que devolver 

os valores depositados na íntegra. 

 

6.2. Os candidatos se comprometerão ao assinalar a opção “Comprometo-me a 

respeitar as cláusulas acima” do Termo de Compromisso contido no formulário de 

inscrição online em que atesta sua observância às obrigações assumidas, inclusive 

no que tange à prestação de contas do benefício obtido em caso de alunos 

bolsistas. 

 

6.3. O descumprimento das regras estabelecidas neste Edital para o gasto do auxílio 

viagem ou a ausência de prestação de contas por meio de documentos fiscais 

(brasileiros e argentinos) acarreta a obrigação de devolução do auxílio financeiro 

concedido, com valores atualizados na data do pagamento, além de impossibilitar 

a aceitação de futuras candidaturas nessa modalidade de auxílio, segundo a 

regulamentação do IFBA. 

 

6.4. Os candidatos deverão manter seus dados cadastrais sempre atualizados, uma vez 

que a comunicação é feita por endereço eletrônico ou por correio tradicional e 

telefone. 

 

7. DOS COMPROMISSOS DO ESTUDANTE SELECIONADO PARA 

PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO INTERNACIONAL  

 

7.1. Comparecer, nas datas estipuladas pelos coordenadores do Projeto de 

Intercâmbio, às reuniões definidas no Edital e no plano de trabalho. 

 

7.2. Utilizar o auxílio-viagem nos termos do item 3 deste Edital.  

 

7.3. Desenvolver, durante a viagem, as atividades que constem no plano de trabalho 

dos coordenadores do projeto.  

 

7.4. Divulgar os conhecimentos adquiridos no Intercâmbio à comunidade do IFBA – 

campus Valença através de projeto específico desenvolvido com os coordenadores 

do intercâmbio.  

 

 

8. DOS CASOS OMISSOS E DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

Eventuais situações não contempladas neste Edital serão decididas conjuntamente pela 

Direção Geral, Representação da Assessoria de Relações Internacionais e Assistência 

Estudantil do IFBA campus Valença. Os casos serão recebidos sob consulta dirigida  



durante o período de desenvolvimento deste projeto de intercâmbio, segundo o 

cronograma (vide projeto), exclusivamente pelo e-mail 

intercambioifbavalenca@gmail.com, que também poderá ser utilizado para o 

esclarecimento de dúvidas e para obtenção de mais informações.



 

Instituto Federal da Bahia – IFBA campus Valença 

Representação da Assessoria de Relações Internacionais 

Diretoria Geral 

 

ANEXO I 

 

SOLICITAÇÃO RECURSO PARA A PRIMEIRA CHAMADA DA 

MODALIDADE “BOLSISTA” 

Instruções: 

1. Redija um texto que justifique o seu recurso para a primeira chamada do intercâmbio, 

procurando ser claro e objetivo. 

2. Não exceda o número de 20 linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


