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PROJETO LAPASSION – ETAPA SÃO LUÍS - MA 
 
A Assessoria de Relações Internacionais – ARINTER, comunica aos estudantes dos cursos de 
graduação do IFPE, a seleção de 1 candidato/a para o desenvolvimento de projeto 
multidisciplinar no âmbito do Projeto LAPASSION (Erasmus+), a ser realizado na cidade de São 
Luís – MA, no período de 18 de março a 23 de maio de 2019 (10 semanas). 
 
O Projeto LAPASSION (Latin America Practices and Soft Skills for an Innovation Oriented 
Network) faz parte do programa de capacitação internacional Erasmus+Capacity Building 
Program, envolvendo a participação de treze Instituições de ensino, sendo cinco do Brasil: IFG, 
IFTM, IFSul, IFMA e IFAM; duas do Chile: Pontifícia Universidade Católica do Chile – PUC e 
Fundação do Instituto Profissional – DUOC; duas do Uruguai: Universidade da república do 
Uruguai – UDELAR e Universidade Técnica de Uruguai – UTEC; duas da Espanha: Universidade 
de Vigo – UVIGO e Universidade de Salamanca – USAL; uma da Finlândia: Universidade de 
Tampere de Ciências Aplicadas – TAMK; e uma de Portugal: Instituto Politécnico do Porto – IPP 
(Coordenador do projeto); além do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) e da Associação Empresarial de 
Portugal, Câmara de Comércio e Indústria(AEP); 
 
DO OBJETIVO DO PROGRAMA 
 
O objetivo do LAPASSION é desenvolver projetos multidisciplinares que possuem como 
características principais o atendimento de demandas da comunidade que sejam resultados de 
ideias inovadoras e visem a criação de novos protótipos, produtos e serviços envolvendo 
domínios de conhecimento diferentes, bem como grupos de estudantes de diferentes países, 
priorizando ainda o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe, liderança, 
gerenciamento de conflitos, negociação, etc; 
 
O conjunto de projetos multidisciplinares que será desenvolvido em São Luís – MA, no período 
de março a maio de 2019 (10 semanas), terá como temática geral: “Melhorando o IDH do 
Maranhão”. 
 
DA CANDIDATURA 
 
Para se candidatar, o/a estudante deverá atender obrigatoriamente os seguintes requisitos: 
 

1. Estar regulamente matriculado em um dos cursos de graduação do IFPE; 
2. Não possuir reprovação; 
3. Possuir Coeficiente de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 7,0; 
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4. Apresentar comprovação do nível de inglês intermediário equivalente ao nível B1 de 
acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para línguas – QCER, visto que 
toda a interação e as aulas expositivas serão ministradas nesse idioma; 

5. Possuir currículo atualizado nos últimos 06(seis) meses na Plataforma Lattes; 
6. Ter disponibilidade de permanecer em São Luís – MA, no período de 18 de março a 23 

de maio de 2019. Este período está pré-determinado pelos parceiros do LAPASSION, 
podendo sofrer alterações no cronograma promovidas pelo próprio Projeto; 

 
DO AUXÍLIO FINANCEIRO 
 
O auxílio financeiro concedido ao/a participante selecionado/a será destinado à aquisição de 
passagens, visando o deslocamento do/a estudante, hospedagem, alimentação e demais custos 
referentes ao período de estada do/a aluno/a na cidade de São Luís – MA. 
 
Interessados/as em participar, favor enviar os seguintes documentos para o e-mail da 
arinter@reitoria.ifpe.edu.br até o dia 06 de março de 2019: 
 

1. Histórico escolar atualizado, contendo o Coeficiente de Rendimento Acadêmico; 
2. Comprovante do nível intermediário de inglês, nível B1, conforme o QCER; 
3. Currículo no modelo Lattes atualizado(mínimo de 6 meses); 

 
Após análise documental, o resultado será divulgado no Portal IFPE no dia 07 de março de 
2019. Os 3 primeiros colocados passarão por uma entrevista em língua inglesa no mesmo dia; o 
resultado final será conhecido no dia 08 de março. 
 
 
Para mais informações, ligar para os fones: 38784740/991981269 
 
 
 
Jussara F. M. Pimentel 
Assessora de Relações Internacionais IFPE 
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