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CHAMADA Nº 01 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019
A Assessoria de Relações Internacionais torna público a oferta de vagas para participar de intercâmbio
internacional no Instituto Politécnico de Bragança (Portugal), durante o 2º semestre de 2019, equivalente
ao 1º semestre do ano letivo português de 2019/2020. As atividades acadêmicas terão início em 16 de
setembro e terminarão em 13 de fevereiro de 2020.
1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
1.1 Estar regulamente matriculado em curso presencial de graduação ou mestrado oferecido pelo
IFPE;
1.2 Não estar em situação de conclusão de curso (provável formando) no segundo semestre de 2019;
1.3 Ter concluído 18 anos até 31/05/2019;
2. DAS CONDIÇÕES DO INTERCÂMBIO
2.1 As atividades acadêmicas terão início em 16 de setembro e término em 13 de fevereiro de 2020;
2.2 O candidato poderá realizar o intercâmbio em um dos dois Campi do Instituto Politécnico de
Bragança: o Campus Mirandela OU o Campus Bragança. Não é possível escolher componentes
curriculares ofertados por Campi diferentes;
2.3 Ao estudante intercambista caberá arcar com os custos referentes ao alojamento,
alimentação, à emissão de passaporte, ao transporte entre Brasil e Portugal e à contratação
de seguro-saúde, que preveja cobertura durante o período em que o estudante permanecer
em território português, além de despesas não previstas neste edital;
3. DA CANDIDATURA
3.1 O candidato deverá encaminhar a seguinte documentação digitalizada (em um único arquivo) à
Assessoria de Relações Internacionais – arinter@reitoria.ifpe.edu.br até o prazo de 22/03, às 16h:
I - Documento de identificação pessoal (RG):
II - Passaporte (ou comprovante de solicitação no Departamento de Polícia Federal);
III - 2 fotografias;
IV – Histórico acadêmico a ser fornecido pela Coordenação de Registros Escolares do Campus;
V – Contrato de Estudos preenchido, carimbado e assinado pelo Coordenador do curso – para ajudar no
preenchimento, consultar o Guia ECTS http://www.ipb.pt/go/d854
VI - Termo de Ciência, Aceite e Responsabilidade – preenchido, assinado e autenticado em cartório;
3.2 Será desconsiderada a candidatura com documentação incompleta e/ou remetida fora do prazo
estabelecido no item 3.1
4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
4.1 Serão selecionados prioritariamente estudantes matriculados em cursos superiores presenciais;
4.2 Os candidatos serão classificados, em ordem decrescente, segundo:
I.
Coeficiente de Rendimento Escolar – CRE;
II.
Nota (0-10) atribuída à Carta de Motivação, segundo os critérios abaixo:

a) Bom uso da língua portuguesa;
b) B) Capacidade argumentativa;
4.3 O resultado provisório da seleção será divulgado até às 16h do dia 05 de abril de 2019, no Portal
do IFPE;
4.4 O prazo para interposição de recursos ao resultado provisório é das 17h de 05 de abril até ás 07h
de 08 de abril de 2018. A interposição de recursos será feita via e-mail –
arinter@reitoria.ifpe.edu.br, identificando o motivo da interposição;
4.5 O resultado final da seleção será publicado no Portal do IFPE até às 16h do dia 09 de abril de
2019;
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 Maiores informações sobre o Instituto Politécnico de Bragança e o processo para intercâmbio
internacional poderão ser solicitadas diretamente à Assessoria de Relações Internacionais –Arinter,
pelo telefone (81) 38784740

Jussara Magalhães Pimentel.
Assessora de Relações Internacionais IFPE

