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INTRODUÇÃO 

  

Faz parte da identidade do IFBA implementar ações para garantir o acesso, a 

permanência, a conclusão de curso de seus estudantes, sempre visando inclusão social, 

formação plena e significativa, produção de conhecimento e a melhoria de desempenho 

acadêmico e cultural. Essas ações passaram a ser regulamentadas em 23/05/2016, 

através da Resolução nº 025/2016/CONSUP/IFBA, a qual estabelece em âmbito 

institucional uma Política de Assistência Estudantil, com princípios e diretrizes que 

orientam a elaboração de tais ações. Tal Política de Assistência Estudantil prevê a 

participação de estudantes regularmente matriculados em programas de mobilidade 

acadêmica nacional ou internacional, o que possibilita a proposta deste Projeto de 

Intercâmbio Internacional Brasil-Argentina 2019 IFBA Campus Valença para os alunos 

dos cursos Integrados. 

  A ARINTER do IFBA Valença, representada pela Profª. Anaildes de Jesus dos 

Santos que leciona a disciplina de língua espanhola no campus, promove e auxilia a 

mobilidade acadêmica internacional, propõe esta ação com a participação efetiva do 

Professor de língua inglesa, Diego Fernandes Coelho Nunes, e da professora e 

coordenadora do curso de Guia de Turismos, Adriana Melo Santos, todos lotados no 

campus acima mencionado. Juntos, estes profissionais estabelecerão os contatos com as 

instituições a serem visitadas, com as agências de viagem; organizarão os traslados 

internos, as atividades acadêmicas no local a ser visitado e muitas outras atividades – 

inclusive diplomáticas – que requerem contribuição profissional na área de contatos 

culturais em espanhol, além de participarem de todo o processo de seleção dos alunos. 

O Intercâmbio beneficiará 06 (seis) estudantes bolsistas do Ensino Integrado do 

IFBA-Valença a serem contemplados pelos Programas Universais – Auxílio Viagem, 

conforme a Resolução 025/2016/CONSUP/IFBA e até 12 (doze) estudantes que irão 

custear suas despesas durante todo projeto.  



Os estudantes contemplados com bolsas, serão selecionados obedencendo a cota 

de 02 (dois) alunos por cada curso do Ensino Integrado ofertado no IFBA - Valença, a 

saber: Guia de Turismo Regional, Aquicultura e Informática. As atividades realizadas 

contemplarão as três áreas de conhecimento, uma vez que este Intercâmbio se carateriza 

como uma atividade técnica e (inter)cultural. Quanto aos demais alunos, não será 

estabelcido um número de discentes por curso, uma vez que nem todos apresentam 

interesse e/ou condições finaceiras para realizar tal atividade, no entanto, as inscrições 

estarão abertas a todos os estudantes do Integrado de qualquer área e lhes serão 

garantidos todos os direitos bem como os deveres dos alunos bolsistas. 

Deve-se salientar, no entanto que este projeto trata apenas da concepção do 

programa de intercâmbio proposto, de modo que sua efetiva implementação e 

operacionalização será determinada por edital próprio, após obtenção de pareceres 

favoráveis de órgãos e setores competentes em âmbito institucional.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com Mendes (2011), mais do que língua que se ensina e se aprende, a 

língua “representa uma ponte para a construção de relações de proximidade, de respeito 

e de integração (inter) cultural”. (MENDES, 2011, p. 140). Assim, a língua é algo mais 

do que um objeto de ensino, é uma ponte capaz de mediar sujeitos e mundos culturais 

sobretudo se adotamos uma perspectiva intercultural. Dessa forma, a possibilidade de 

estudar e vivenciar um pouco da cultura argentina, através desse intercâmbio, contribui 

não somente para aprimorar os conhecimentos linguísticos de língua castelhana dos 

estudantes, mas também para levá-los à reflexão sobre as diferenças culturais e o 

respeito que deve haver nesse encontro de culturas. 

Esse projeto se justifica por proporcionar aos estudantes dos Cursos Integrados 

do IFBA-Valença um amplo contato com a cultura argentina  que lhes oportunizará 

conhecimentos capazes de promover a reflexão sobre as semelhanças e diferenças entre 

sua própria cultura e a do outro levando-os a um formação cidadã mais crítica. Além 

disso, uma “imersão cultural” é uma oportunidade ímpar no percurso acadêmico do 

aluno, pois lhe possibilita, dentre muitos aspectos, um grande aumento na autonomia do 

aprendizado e na autoafirmação social. 

É importante ressaltar que a Argentina e o Brasil são parceiros que visam o 

fortalecimento do MERCOSUL há anos e nutrem grande interesse em estreitar suas 



relações internacionais. Ações como esta também contribuem para este fim, além de 

oferecer um leque de possibilidades de atuação acadêmica e profissional aos estudantes 

de ambos países.  

A exemplo dessa afirmação está o Intercâmbio Argentina-Brasil IFBA –Valença 

2017 que aconteceu entre 08 e 15 de outubro desse ano, quando, na oportunidade, 

recebemos 21 argentinos no campus, 02 (dois) adultos e 19 estudantes do Colégio 

Nacional de Buenos Aires – CNBA, fruto do nosso contato com eles através do 

Intercâmbio-Brasil-Argentina IFBA- Valença 2016. Tal evento foi de grande relevância 

para os intercambistas e todos os alunos da escola, especialmente aqueles que 

receberam argentinos em suas casas. 

Em virtude da positiva experiência é que, em 2018, os estudantes do IFBA-

Valença viveram uma imersão cultural mais efetiva, uma vez que ficaram hospedados 

nas casas de estudantes argentinos durante todo o período do Intercâmbio Brasil-

Argentina 2018 IFBA Valença, Com o Intercâmbio Brasil-Argentina 2019 queremos 

proporcionar a novos estudantes esta mesma experiência.  

 

 

OBJETIVO GERAL 

Favorecer o crescimento pessoal e profissional de alunos do Ensino Integrado do 

IFBA-Valença através de contatos interculturais de nível internacional, estreitando 

ainda mais os laços entre as duas instituições e países envolvidos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

 Refletir sobre as semelhanças e/ou diferenças nas áreas de conhecimentos técnicos 

entre Brasil e Argentina; 

 Aperfeiçoar a fluência na língua castelhana através do contato linguístico e cultural; 

 Auxiliar o estudante no desenvolvimento da autonomia da aprendizagem; 

 Incentivar a valorização dos contatos interculturais. 

 

 

DATA DA VIAGEM 

Aprovando-se esse projeto e edital, a viagem acontecerá durante o mês de março 

de 2019, sendo que, mesmo após a publicação do edital, este período está sujeito a 

alteração, desde que previamente divulgado no sítio do IFBA Valença. 



 

PROGRAMAÇÃO 

Os alunos partirão de Valença-BA e seguirão para a cidade de Buenos Aires. Ao 

todo a viagem terá duração de até oito dias, incluindo-se todo o percurso de/para a 

cidade de origem. O roteiro detalhado de toda a programação está em anexo a este 

projeto, mas como principais atividades desenvolvidas, destacam-se:  

 Visita guiada a alguns destinos do centro urbano de Buenos Aires; 

 Atividades acadêmicas (culturais e recreativas) no Colégio Nacional de Buenos 

Aires - CNBA. 

No retorno, o grupo apresentará no auditório do IFBA Valença as experiências 

vivenciadas e suas impressões acerca do Intercâmbio. 

 

 PÚBLICO ALVO 

Candidatos bolsistas: estudantes regularmente matriculados nos 3º e 4º anos do 

Ensino Integrado do IFBA-Valença. 

Candidatos não bolsistas: estudantes regularmente matriculados nos 3° e  4º anos 

do Ensino Integrado do IFBA -Valença. 

Estudantes do Colégio Nacional de Buenos Aires – CNBA selecionados pela 

escola. 

 

VAGAS 

18 (dezoito) vagas no total, sendo 06 estudantes bolsistas e 12 não bolsistas. As 

vagas serão distribuídas de forma igualitária entre os Cursos de Ensino Integrado em 

vigor neste ano no IFBA-Valença (Aquicultura, Guia de Turismo Regional e 

Informática) somente para os candidatos à bolsa.  Os demais candidatos serão 

convocados na ordem de classificação após a soma dos pontos adquiridos a partir dos 

critérios estabelecidos no Edital em anexo.
1 

 

 

 

 

                                                 
1
O Edital e as convocações da lista de espera serão publicados no sítio oficial do IFBA Valença. 

 



AUXÍLIO-VIAGEM 

O benefício destinado aos alunos bolsistas participantes do projeto será de 

R$2.500,00 (dois mil e quinhento reais), originados dos recursos do IFBA-Valença, 

aprovados e recomendados pela Direção Geral, Direção de Ensino e Comissão de 

Assistência Estudantil. Os alunos selecionados se comprometerão a utilizar a verba 

estritamente nas despesas descritas no item 2 do Edital em anexo.  

 

PROFESSORES COLABORADORES OFICIAIS 

 Profa. Anaildes de Jesus dos Santos (Docente de Língua Espanhola, Representante 

da ARINTER e Coordenadora deste Projeto); 

 Prof. Diego Fernandes Coelho Nunes (Docente de Língua Inglesa do IFBA Campus 

Valença) 

 Profa. Adriana Melo Santos (Docente e coordenadora do curso de Guia de Turismo 

Regional do IFBA Campus Valença) 

 

SERVIDORES PARTICIPANTES 

 

Este projeto está aberto aos servidores do IFBA-Valença, desde que haja 

participação efetiva em todas as etapas do projeto: reuniões de planejamento, 

preparação dos alunos para o intercâmbio, acompanhamento e permanência na viagem 

com a caravana por toda a programação no trajeto Valença/Buenos Aires/Valença, além 

das reuniões de estruturação e apresentação dos resultados à comunidade. 

Havendo auxílio-viagem (diárias e passagens), será destinado a, no mínimo, um 

dos professores colaboradores oficiais deste projeto que poderá ser autorizado pela 

Direção Geral do IFBA-Valença e/ou outro Setor do IFBA que possa contribuir com 

esse projeto como a PROEX e/ou a ARINTER. No entanto, outros professores que 

voluntariamente se predispuserem a participar do projeto, nas condições acima 

descritas, deverão custear inteiramente suas despesas. 

Ressalta-se ainda a necessidade dos servidores participantes do projeto seguirem 

os trâmites desta instituição para viagens acadêmicas de nível internacional dentro dos 

prazos legais. 

 

 



DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Este projeto pressupõe uma oportunidade voltada ao atendimento de todos os 

alunos regularmente matriculados no Ensino Integrado do IFBA-Valença no ano letivo 

de 2018 (que findará em abril de 2019, segundo calendário acadêmico). Para que este 

projeto fosse concebido, houve um estudo criterioso de despesas e regulações pela 

equipe autora, além da discussão com todas as chefias mencionadas na introdução. 

As atividades que serão realizadas durante este intercâmbio contribuirão de 

forma significativa para os cursos do IFBA-Valença, uma vez que a intenção desse 

intercâmbio é também buscar melhorias e inovações através desse contato internacional. 

Além de representar uma oportunidade de vivenciar um pouco da cultura argentina, 

garantindo aos nossos alunos e professores uma reflexão comparativa entre os cidadãos 

e profissionais desses países, esse intercâmbio também pode representar uma grande 

oportunidade de reafirmar alianças entre o IFBA e a instituição de ensino que 

pretendemos visitar.  

 É com satisfação que trazemos à nossa comunidade este produto de valor 

inestimável. No entanto, ressaltamos que no caso de cortes de verba no orçamento deste 

campus, derivados de motivos superiores, há a possibilidade de não execução. Caso esta 

medida drástica seja necessária, comprometemo-nos a anunciar através de carta aberta à 

comunidade publicada no sítio oficial do IFBA Valença. 

 

 

Valença, 16 de Julho de 2018. 

 

Profa. Anaildes de Jesus Santos 

Professora do IFBA Valença e 
 Representante da Assessoria de Relações Internacionais do IFBA Valença 

 

 

Diego Fernandes Coelho Nunes  

Docente de Língua Inglesa do IFBA Campus Valença 

 

 

Profa. Adriana Melo Santos.  

Docente e coordenadora do curso de Guia de Turismo Regional do IFBA Campus Valença 
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CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

 

Aprovação do projeto de intercâmbio pela Comissão de Assistência 

Estudantil do Campus. 
04/09/2018 

Captação de recursos 04/09 a 28/09/2018 

Publicação do Edital 05/11/2018 

Período de inscrição 05/11 a 11/11/2018 

Realização da prova escita 14/11/2018 

Divulgação do resultado Novembro de 2018 

Recurso Novembro de 2018 

Resultado final (com lista de espera) Novembro de 2018 

Período para a entrega dos documentos  Novembro de 2018 

Única chamada da lista de espera Novembro de 2018 

Período para entrega dos documentos dos possíveis inseridos no 

programa 
Novembro de 2018 

Reunião com os alunos selecionados Novembro - Deszembro de 2018 

Repasse de verbas para os alunos Dezembro de 2018 

Preparação para as oficinas que serão ministradas em Buenos Aires 
Dezembro, janeiro e Fevereiro de 

2019 

Reuniões com os intercambistas e entrega das autorizações dos pais 

para sair do país 
Novembro de 2018 

Viagem  Março de 2019 

Noções de cultura argentina (Buenos Aires) 
Dezembro de 2018/ Janeiro e 

fevereiro de 2019 

Reunião de intercambistas para definição da programação pós-

viagem 
Março 2019 

Apresentação dos resultados do intercâmbio à comunidade Abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DA VIAGEM 

 

1°  dia  

8h Saída de Valença para Salvador 

12h Almoço 

Definição 

após a 

compra das 

passagens. 

Saída de Salvador para Buenos Aires 

Chegada em Buenos Aires 

Check in no Hotel 

Jantar  

2º dia  

8h Visita Guiada del Colegio Nacional de Buenos Aires 

12h Almuerzo 

14h 
Visita Guiada pel Casco Histórico de Buenos Aires, Recorrida por Plaza de Mayo, Cabildo, 

Catedral y caminata por Avenida de Mayo. 

18h  Retorno al  hotel 

19:40 Salída para una cena temática (restaurante a definir) 

3° dia  

8h Saída para visitas Culturales 

8:30 Visita Guiada al Palacio de la Casa Rosada   

12h  Almuerzo en PUERTO MADERO 

14h Visita guiada por PUERTO MADERO 

18h Retorno al hotel 

20h Cena en la  Tanguería Sabor a Tango 

22h Retorno al hotel 

4º dia  

8h 
Atividades interculturais no CNBA apresentação das oficinas dos baianos para os 

portenhos 

12h Almoço 

14h Visita Guiada del Teatro Colón 

16h Visita Guiada por el Cementerio de la Recoleta 

18h Retorno al hotel 

20h  Jantar (Restaurante Palácio de la papas Fritas) 

22h Retorno al hotel 

5º dia 

8h Visita Guiada al Parque de la Memoria  

12h Almoço 

14h 
Reconocimiento historico y Cultural de algunos puntos turísticos de Buenos Aires, 

Turismo en autobus. 

18h Retorno al hotel 



20h  Jantar em restaurante típico 

22h Retorno al hotel 

6º dia 

9h                Visita Guiada al MALBA 

12h            Almuerzo 

14h            Visita Guiada-Recorrida por el barrio de La Boca, Caminito, San Telmo 

18h            Retorno al hotel 

20h           Cena 

22h          Retorno al hotel 

7º dia 

8h           Visita al Museo Bicentenario 

10h          Actividad acaêmica en el Colegio Nacional de Buenos Aires 

12h        Almuerzo 

14h     Reunión de despedidas en CNBA 

 

8º dia 

Definição 

após a 

compra das 

passagens. 

Saída de Buenos Aires para Salvador 

Chegada a Salvador 

Almoço/lanche 

Saída de Salvador para Valença 

Retorno à Valença 

 

OBS.: Este cronograma está sujeito a alterações conforme necessidades e/ou imprevistos que possam 

surgir no decorrer do Projeto. 


