
 

  
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

REITORIA 
 

CHAMADA PÚBLICA CONJUNTA Nº 01/2019/PRODEN-PROPESQ-PROEXT/IFPE 
  

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA MOBILIDADE INTERNACIONAL, COM CONCESSÃO DE 
AJUDA DE CUSTO, NA UNIVERSIDADE INDÍGENA BOLIVIANA (UNIBOL) GUARANÍ Y 

PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS 

 

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
PERNAMBUCO (IFPE), no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei n. 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008 — publicada no D.O.U. de 30 de dezembro de 2008, seção 
1, páginas 1 a 3 —, e o Decreto Presidencial de 12 de abril de 2016 — publicado no 
D.O.U. de 13 de abril de 2016, seção 2, página 1 —, torna pública a realização de seleção 
de estudantes do IFPE para mobilidade internacional, com concessão de ajuda de custo, 
na Universidad Indígena Boliviana (UNIBOL) Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas. 

 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A presente Chamada Pública tem como objetivo selecionar estudantes de cursos 
superiores do IFPE para realizarem atividades culturais, de pesquisa aplicada, de 
desenvolvimento tecnológico, de extensão e de inovação na Universidade Indígena 
Boliviana (UNIBOL) Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas, com concessão de ajuda de custo. 

1.2 Esta Chamada Pública é destinada aos cursos superiores, nas seguintes modalidades: 

a) Mobilidade Estudantil Internacional – Superior Graduação (MEIG): visa promover a 
mobilidade institucional entre estudantes dos cursos de graduação; 

b) Mobilidade Estudantil Internacional – Superior Pós-Graduação (MEIPG): visa 
promover a mobilidade institucional entre estudantes dos cursos de pós-graduação. 

2 DAS VAGAS 

2.1 Serão ofertados 75% (setenta e cinco por cento) das vagas da modalidade MEIG 
(subitem 1.2, “a”) e 50% (cinquenta por cento) das vagas da modalidade MEIPG (subitem 
1.2, “b”) para estudantes do IFPE que tenham cursado integralmente o ensino médio em 
escolas públicas. 

2.2 A quantidade de vagas, por modalidade, ofertada nesta Chamada Pública está assim 
detalhada: 

 

 

 

 



 

Quadro das vagas abertas a estudantes de todos os campi e polos EaD 

MODALIDADE 
VAGAS PARA 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

VAGAS PARA 
COTISTAS 

TOTAL DE VAGAS 

MEIG 1 3 4 

MEIPG 1 1 2 

 
 

2.3. As vagas abertas a estudantes de todos os campi/polos EaD serão preenchidas 
pelos/as candidatos/as mais bem avaliados/as em suas respectivas modalidades. 

2.4 As vagas remanescentes do disposto no subitem 2.1 serão ofertadas aos/às 
estudantes da ampla concorrência. 

3 DA AJUDA DE CUSTO 

3.1 Os/As estudantes que forem contemplados/as por esta Chamada Pública receberão 
ajuda de custo por meio de depósito bancário para a realização da mobilidade.  

3.2 A ajuda de custo será depositada em reais (R$), na conta-corrente do/a estudante 
contemplado/a. 

3.3 A ajuda de custo será paga em duas parcelas, sendo a primeira referente ao valor 
das passagens aéreas de ida e volta entre a cidade de Recife (Brasil) e a cidade boliviana 
mais próxima da unidade da UNIBOL na qual o/a estudante desenvolverá as atividades, 
e a segunda correspondente aos deslocamentos locais do/a estudante no exterior e a 
despesas de manutenção acadêmica.  

3.4 A primeira parte da ajuda de custo, referente às passagens de ida e volta (incluindo 
taxas de embarque e encargos), terá um valor de R$ 2.300,00. Ao valor obtido poderá 
ser acrescido um valor extra, determinado pela Pró-Reitoria de Administração (Proad), 
de modo a garantir que uma eventual oscilação de preços após o repasse ao/à estudante 
não inviabilize a compra das passagens. 

3.4.1 Caso o valor da passagem aérea comprada seja menor que o valor repassado ao/à 
estudante contemplado/a, a diferença deverá ser restituída ao IFPE, por meio de 
pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo máximo de 3 dias úteis. 

3.5 A segunda parcela da ajuda de custo, referente aos deslocamentos locais do/a 
estudante e às despesas com material de apoio ao desenvolvimento das atividades 
educacionais por um período de 2 (dois) meses, será paga integralmente, em parcela 
única, no valor de R$ 3.956,00, antes da viagem. Acomodação e alimentação serão 
providas pela Unibol Guaraní. 

3.5.1 O valor correspondente à segunda parcela somente será liberado quando 
comprovada a compra das passagens de ida e volta, a contratação do seguro-viagem 
(custeado pelo/a estudante) e, se for o caso, o pagamento da Guia de Recolhimento da 
União (GRU) mencionada no subitem 3.4.1. 

3.6 As despesas que ultrapassarem o valor da ajuda concedida serão de responsabilidade 
do/a estudante. 

4 DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA AJUDA DE CUSTO 

4.1 Os/As estudantes contemplados/as somente poderão receber a ajuda de custo em 
conta-corrente da qual sejam os únicos titulares. Não será depositado o valor referente 
à ajuda de custo em conta-corrente de terceiros, independentemente do grau de 



 

parentesco com o/a estudante. 

4.2 Para garantir o recebimento da ajuda de custo, os/as estudantes contemplados/as 
por esta Chamada Pública deverão participar de reunião geral na data estabelecida no 
cronograma do item 13, em local a ser definido, divulgado no sítio eletrônico do IFPE, 
ocasião em que será verificado o atendimento aos seguintes requisitos: 

a) ser maior de 18 anos, ou emancipado, na data do embarque; 

b) assinar o Termo de Compromisso (Anexo II) para realizar as atividades previstas na 
presente Chamada Pública e se dedicar integralmente ao programa durante o período 
de mobilidade;  

c) comprovar habilitação da conta-corrente da qual é titular, para realização de 
transações no exterior; 

d) apresentar Plano de Trabalho (Anexo III), elaborado pelo/a estudante e pelo/a 
orientador/a do IFPE, de acordo com as áreas de conhecimento e assinado pelo/a 
estudante e seu/sua orientador/a. 

5 DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições deverão ser realizadas, de acordo com o cronograma desta Chamada, 
exclusivamente por meio do Sistema de Fluxo do IFPE, acessível pelo link 
fluxo.ifpe.edu.br. 

5.2 Para que a inscrição seja considerada válida, o/a candidato/a deverá atender aos 
seguintes requisitos: 

a) ser estudante regularmente matriculado/a em pelo menos um componente curricular 
dos cursos regulares superiores (graduação e pós-graduação) do IFPE; 

b) ter completado, no momento da inscrição, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) e, 
no máximo, 75% (setenta e cinco por cento) do curso, com base no número total de horas 
obrigatórias; 

c) apresentar coeficiente de rendimento mínimo de 7,0 (sete), nos cursos de graduação e 
pós-graduação lato sensu, ou conceito B, no caso de pós-graduação stricto sensu; 

d) não estar inadimplente na biblioteca e nos programas das pró-reitorias finalísticas. 

5.3 No momento da inscrição, e somente nele, o/a candidato/a deverá anexar os 
seguintes documentos: 

a) cópia de documento de identificação oficial (RG, carteira de habilitação, carteira de 
trabalho ou passaporte); 

b) Termo de Anuência do/a coordenador/a de curso e do/a diretor/a-geral do 
campus/polo EaD (Anexo IV), preenchido e assinado; 

c) Plano de Trabalho (Anexo III), com a anuência dos/as orientadores/as do IFPE, desde 
que esteja enquadrado nas áreas de conhecimento; 

d) declaração de adimplência institucional emitida pelos/as diretores/as de Ensino, 
Pesquisa e Extensão dos campi/polos EaD; assim como da biblioteca. 

e) Histórico Escolar. 

5.4 As informações fornecidas no momento da inscrição serão de responsabilidade do/a 
candidato/a. 

5.5 O/A candidato/a que deixar de apresentar qualquer documento exigido nesta 



 

Chamada Pública terá sua inscrição indeferida. 

5.6 O IFPE não se responsabilizará por inscrições não recebidas por motivos de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados, como panes em computadores ou 
falhas na conexão de internet do/a candidato/a. 

6 DA SELEÇÃO 

6.1 A classificação dos/as candidatos/as será definida com base nos documentos e 
informações fornecidos no momento da inscrição, tendo como critério único o 
desempenho acadêmico, representado pelo coeficiente de rendimento. 

6.2 Em caso de empate, os membros da Comissão Avaliadora irão analisar os Planos de 
Trabalho dos/as candidatos/as, adotando como critério de desempate a maior nota, que 
será calculada de acordo com os seguintes critérios: 

a) clareza e propriedade no uso da linguagem (2,5 pontos); 

b) plano/projeto já cadastrado nas pró-reitorias de pesquisa ou extensão (2,5); 

c) viabilidade da execução do projeto de pesquisa ou de extensão (2,5 pontos); 

d) coerência, sistematização e organização de ideias (2,5 pontos). 

6.3 As vagas não preenchidas em uma modalidade, se houver, poderão ser redistribuídas 
para a outra modalidade, a critério do Comissão Avaliadora desta Chamada Pública. 

6.4 A Comissão Avaliadora desta Chamada Pública será composta por: 

a) um/a representante da Assessoria de Relações Internacionais (Arinter) da Reitoria; 

b) um/a representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Propesq); 

c) um/a representante da Missão do IFPE à Bolívia em 2019; 

d) um/a representante da Pró-Reitoria de Ensino (Proden); 

e) um/a representante da Pró-Reitoria de Extensão (Proext); 

7 DOS RESULTADOS 

7.1 O resultado de cada etapa constante no cronograma do item 13 será publicado, nas 
datas estabelecidas, no sítio eletrônico do IFPE (www.ifpe.edu.br). 

7.2 É de inteira responsabilidade do/a candidato/a acompanhar as publicações de 
todos os atos e comunicados referentes a esta Chamada Pública. 

8 DOS RECURSOS 

8.1 O/A estudante poderá interpor recurso contra o indeferimento da inscrição e contra 
o resultado parcial, conforme o cronograma constante no item 13 desta Chamada 
Pública. O prazo para resposta ao recurso é de 1 (um) dia útil. 

8.1.1 Fica vedada a interposição de recurso para inclusão extemporânea de documentos 
ou para alegação de desconhecimento de qualquer um dos itens desta Chamada Pública. 

8.2 O recurso, apresentado na forma do Anexo V, deverá ser enviado para o e-mail 
arinter@reitoria.ifpe.edu.br contendo no campo “Assunto” o texto “Recurso à Chamada 
Pública nº 01/2019/Proden-Proext-Propesq/IFPE”.  

 

 

9 DAS PROVIDÊNCIAS ANTES DA VIAGEM  

9.1 À Arinter caberá providenciar, junto às instituições parceiras, os pedidos de carta-



 

convite. 

9.2 Ao/À estudante contemplado/a caberá:  

a) obter o passaporte, junto à Polícia Federal, ou dispor de carteira de identidade emitida 
há menos de 10 (dez) anos; 

b) contratar seguro-viagem, conforme dispõe o subitem 14.5 desta Chamada Pública. 

c)  realizar a viagem da mobilidade portando passaporte válido ou carteira de identidade 
emitida há menos de 10 (dez) anos e o certificado internacional de profilaxia para febre 
amarela, obedecendo às exigências legais para embarque no país de destino. 

10 DOS COMPROMISSOS DO/A ESTUDANTE CONTEMPLADO/A 

10.1 O/a estudante contemplado/a deverá seguir os prazos e períodos para estudos 
estabelecidos pela instituição parceira, de acordo com o calendário acadêmico, bem 
como cumprir normas, procedimentos e formalidades adotados em sua estrutura 
acadêmica e organizacional.  

10.2 Durante o período da mobilidade, o/a estudante contemplado/a deverá enviar, a 
cada 30 (trinta) dias, um relatório das atividades (Anexo VI) realizadas no período para 
o e-mail arinter@reitoria.ifpe.edu.br, preenchendo o campo “Assunto” com o texto 
“Relatório de Atividades Chamada Pública nº 01/2019/Proden-Propesq-Proext-/IFPE”, 
assinado pelo/a orientador/a da instituição parceira. A mensagem deverá ser enviada 
com cópia para os/as professores/as orientadores/as do IFPE e da instituição parceira.  

10.3 O/A estudante contemplado/a deverá enviar relatório técnico final, assinado por 
ele/a e pelo/a professor/a orientador/a no IFPE, impresso e digitalizado em PDF, para o 
e-mail arinter@reitoria.ifpe.edu.br, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término 
da mobilidade. Esse relatório deverá ser elaborado conforme o modelo disponível no 
Anexo VII desta Chamada Pública.  

10.4 O/A estudante contemplado/a deverá participar de ao menos 3 (três) atividades de 
socialização da experiência da mobilidade, em datas e locais a serem definidos, em dia 
letivo, nas quais deverá apresentar um relato do trabalho desenvolvido durante a 
mobilidade. 

10.5 Os Planos de Trabalho selecionados nesta Chamada Pública deverão estar, 
preferencialmente, atrelados a projetos de pesquisa ou de extensão cadastrados, a 
depender do caso, na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Propesq) ou 
na Pró-Reitoria de Extensão (Proext).  

10.6 Os Planos de Trabalho selecionados nesta Chamada Pública que não estiverem 
atrelados a projetos de pesquisa ou de extensão já cadastrados na Propesq ou na Proext 
deverão ser cadastrados, como projeto de pesquisa ou de extensão, antes da data da 
viagem. 

11. DAS PENALIDADES 

11.1 O/A estudante contemplado/a que não apresentar o relatório técnico final ou 
apresenta-lo em desacordo com o estabelecido no subitem 10.3 deverá devolver ao IFPE, 
integralmente e em valores atualizados, por meio de uma Guia de Recolhimento da 
União (GRU), a ajuda de custo recebida. 

11.2 O/A estudante contemplado/a que interromper o programa de mobilidade antes 
do prazo estabelecido deverá devolver ao IFPE, integralmente e em valores atualizados, 
por meio de uma Guia de Recolhimento da União (GRU), a ajuda de custo recebida, 
exceto na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito. 

11.3 O/A estudante contemplado/a que não desenvolver, durante a realização da 



 

mobilidade, o Plano de Trabalho apresentado deverá restituir ao IFPE, integralmente e 
em valores atualizados, por meio de uma Guia de Recolhimento da União (GRU), a ajuda 
de custo recebida. 

12 DOS/AS SERVIDORES/AS ORIENTADORES/AS 

12.1 Os/as orientadores/as deverão ser servidores/as do quadro permanente do IFPE, e 
terem titulação mínima de: 

a) especialização, para orientar estudantes dos cursos superiores de graduação; 

b) mestrado, para orientar os estudantes de cursos superiores de especialização e 
mestrado. 

12.2 São compromissos dos/as orientadores/as do IFPE com os/as estudantes em 
mobilidade: 

a) orientar e auxiliar o/a estudante na elaboração do Plano de Trabalho a ser desenvolvido 
na mobilidade, em consonância com as áreas de conhecimento dispostas no Anexo III;  

b) acompanhar o andamento das atividades dos/as estudantes no exterior, por meio da 
análise dos relatórios mensais enviados via e-mail, conforme subitem 10.2 desta 
Chamada Pública; 

c) revisar e assinar o relatório final dos/as estudantes. 

12.3 São compromissos dos/as orientadores/as das instituições parceiras: 

a) acompanhar o andamento das atividades dos/as estudantes no exterior; 

b) analisar e assinar o relatório mensal de atividades do/a estudante; 

c) orientar o/a estudante para o cumprimento do Plano de Trabalho. 

 
13 CRONOGRAMA 

Publicação da Chamada Pública 28 de agosto de 2019 

Período de inscrições 29 de agosto a 15 de setembro de 
2019 

Análise das inscrições 16 de setembro de 2019 
Divulgação das inscrições 
deferidas e indeferidas 17 de setembro de 2019 

Prazo de recurso contra o 
indeferimento de inscrição 20 de setembro de 2019 

Homologação das inscrições 23 de setembro de 2019 
Resultado parcial 24 de setembro de 2019 
Prazo de recurso contra o resultado 
parcial 25 de setembro de 2019  

Resultado final 26 de setembro de 2019 
Reunião geral presencial e por 
videoconferência com os/as 
estudantes selecionados/as e 
seus/suas orientadores/as 

27 de setembro de 2019 

Prazo máximo para os/as 
estudantes contemplados/as se 
apresentarem presencialmente nas 
instituições parceiras no exterior 

21 de outubro de 2019 

 

 



 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 A Chamada Pública será executada considerando a disponibilidade orçamentária 
do IFPE. 

14.1.1 A quantidade de auxílios financeiros ofertados poderá ser alterada, para menos 
ou para mais, considerando a disponibilidade orçamentária do IFPE e os critérios de 
ocupação das vagas. 

14.2 O IFPE não será responsável por problemas que afetem o andamento das 
providências necessárias à viagem, como indeferimento ou atraso na emissão de 
passaporte ou carteira de identidade. 

14.3 O/A estudante contemplado/a terá um/a orientador/a da instituição parceira, que 
o/a acolherá durante a vigência do programa de mobilidade. 

14.4 A realização da inscrição implica a tácita aceitação das condições estabelecidas 
nesta Chamada Pública, das quais o/a candidato/a não poderá alegar desconhecimento. 

14.5 O IFPE não se responsabiliza por possíveis danos físicos ou psicológicos sofridos 
pelo/a estudante no decorrer da mobilidade, nem por despesas médicas, hospitalares, 
odontológicas ou correlatas. Desse modo, é obrigatória a aquisição, pelo/a estudante 
contemplado/a, de seguro-viagem abrangente, válido durante todo o período do 
programa, a contar da data do embarque até a data do retorno ao Brasil, considerando 
a possibilidade de ocorrências de natureza grave e até situações extremas, como 
repatriação funerária, tendo em vista que, mesmo nesses casos, o IFPE não concederá 
apoio financeiro adicional ao auxílio previsto no item 3 desta Chamada Pública.  

14.6 O/A estudante contemplado/a deverá desenvolver o Plano de Trabalho com o qual 
concorreu nesta Chamada Pública. Somente serão aceitas alterações no Plano de 
Trabalho mediante consulta e aprovação da Comissão Avaliadora, com as devidas 
justificativas e anuência dos/as orientadores/as do IFPE e da instituição parceira. 

14.7 Nos casos em que os/as estudantes contemplados/as nesta Chamada Pública sejam 
bolsistas, ficará facultado ao/à orientador/a reincluir ou não o/a estudante bolsista no 
plano de atividades, no caso de pesquisa, ou no de extensão, após seu retorno da 
mobilidade.  

14.8 As possíveis propriedades industriais desenvolvidas nas instituições parceiras em 
consequência do Plano de Trabalho da mobilidade deverão atender aos critérios das 
regulamentações/políticas de inovação e propriedade intelectual do IFPE e das 
instituições parceiras, e devem ser comunicadas formalmente ao Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT) do IFPE antes de qualquer ação para depósito junto aos órgãos 
específicos. 

14.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora desta Chamada Pública. 

 

 

Recife, 28 de agosto de 2019. 

 

 

ANÁLIA KEILA RODRIGUES RIBEIRO 



 

Anexo I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
 
 

Estudante 

Nome completo:  

Matrícula: 

Área do conhecimento / Eixo Tecnológico: 

Curso de origem:  

Data de nascimento: 

CPF: 

Telefone: 

Filiação: 

Título do projeto cadastrado no IFPE: 

Tipo do projeto no IFPE:   (    ) Pesquisa     (    ) Extensão 

Título do projeto na instituição parceira: 

 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do/a estudante candidato/a à mobilidade 

 
 

Local e Data 
 

 
  



 

Anexo II 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 
Estudante 

Nome completo:  

CPF: Nº de matrícula: 

Campus/Polo:  

Curso: 

País de destino:  

Instituição parceira: 

Curso de destino: 

Data prevista da saída: Data prevista de retorno: 

Representante Legal 

Nome completo:  

CPF:  Fone:  

E-mail: 

Estudante 

Informo que fui aprovado/a em processo de seleção da Chamada Pública Conjunta nº 
01/2019/PRODEN-PROEXT-PROPESQ/IFPE e solicito que sejam viabilizadas as providências 
para a manutenção do meu vínculo de matrícula durante o período de afastamento.  
Declaro estar ciente de que:  
I - ao fim do período de mobilidade internacional, deverei apresentar à coordenação do curso 
o relatório técnico final concernente às atividades desenvolvidas na instituição parceira, 
devidamente comprovadas e documentadas; 
II - deverei solicitar à coordenação pedagógica o aproveitamento de estudos das atividades 
acadêmicas realizadas com sucesso na instituição parceira, devendo, para isso, respeitar os 
prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico e fornecer os documentos exigidos;  
III - deverei cursar todos os componentes curriculares previstos na matriz curricular vigente à 
época do meu retorno, em caso de não aproveitamento após análise da coordenação 
pedagógica / assessoria pedagógica, para fins de integralização do curso; 
IV - deverei comunicar à Arinter qualquer alteração no período de permanência ou no Plano de 
Trabalho do Programa de Mobilidade Internacional.  

 
Assinatura do/a estudante candidato/a à mobilidade: 
________________________________________________________________________ 

  



 

Anexo III 
 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Título:  

Informar a Área de Conhecimento:   ___________________ 
 

Área 1 – Educação  
Área 2 – Ciências Naturais   
Área 3 -  Ciências Humanas e Sociais  
Área 4 – Cultura  
Área 5 – Comunicação e Informação 

 
Obs.: Áreas estabelecidas pela UNESCO (https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/) 

 

Início (mês/ano):  Término (mês/ano):  

 
2. OBJETO DO PROJETO 
 

3. JUSTIFICATIVA 
 

4. OBJETIVOS GERAL e ESPECÍFICOS 
 

5. METODOLOGIA  
 

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

7. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

8. RESULTADOS ESPERADOS  
 

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIADAS DESPESAS 
 
 

Obs.: O Plano de Trabalho deverá atender às determinações éticas das Resoluções nº 
196/96 e nº 466/2012 do CNS/MS, nos casos de pesquisas envolvendo seres humanos, 
com o compromisso de se resguardar a segurança e o bem-estar dos sujeitos recrutados. 
 
Assinatura do/a proponente: _____________________________________________ 
 
Assinatura do/a orientador/a: ____________________________________________ 

 
 

Cidade, Local e Data 



 

 
Anexo IV 

 
 

TERMO DE ANUÊNCIA DO/A COORDENADOR/A DE CURSO E DO/A DIRETOR/A-GERAL 
DO CAMPUS/POLO EaD 

 
 

O/A coordenador/a do curso e o/a diretor/a-geral do campus manifestam 
anuência para o/a estudante, abaixo identificado/a, participar da Chamada Pública n. 
01/2019/Proden-Propesq-Proext/IFPE, considerando o Plano de Trabalho apresentado. 

 
DADOS DO/A CANDIDATO/A À MOBILIDADE ESTUDANTIL IFPE 
 
Nome: ___________________________________________________________  
 
Curso/Campus/Polo EaD: ____________________________________________ 
 
Telefone(s) com DDD: _______________________________________________ 
 
E-mail: ___________________________________________________________ 
 
DADOS DO PLANO DE TRABALHO: 
 
Título: ___________________________________________________________ 
 
Orientador/a: _____________________________________________________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do/a coordenador/a de curso 

 
________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do/a diretor/a-geral do campus/polo EaD 
 

  



 

Anexo V 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
Estudante 

Nome completo:  

CPF: Nº de matrícula: 

Campus/Polo EaD:  

Curso de origem: 

Solicitação 

 
  
 

Justificativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do/a estudante candidato/a à mobilidade 

 
 

Local e Data 
 
  



 

Anexo VI 
 

MODELO DE RELATÓRIO MENSAL 

 

 

NOME E NÚMERO DE MATRÍCULA DO/A ESTUDANTE: 

 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  

 

MÊS/ANO DE ATIVIDADE:  

 

NOME DO/A ORIENTADOR/A:  

 

 

 
Resumo das Atividades Mensais Realizadas 

 
 
 

 
Avaliação do/a orientador/a acerca do desempenho do/a estudante 

 
1 – Cumprimento da carga horária:          (    ) Ruim  (    ) Regular  (    ) Bom  (    ) Ótimo 
2 – Atuação nas atividades:                        (    ) Ruim  (    ) Regular  (    ) Bom  (    ) Ótimo            
3 – Progresso alcançado:                            (    ) Ruim  (    ) Regular  (    ) Bom  (    ) Ótimo  
 

Relato de dificuldades na execução do Plano de Trabalho (opcional): 
 
 
 
 

 
 
Declaramos a veracidade das informações constantes neste Relatório de Atividades. 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do/a estudante  

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do/a orientador/a 

  



 

Anexo VII 
 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO FINAL 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - IFPE 

CURSO XXXX - XXX 

 

Nome do/a autor/a 

 

Regras gerais de apresentação, conforme a NBR 10719: 

 

• Papel A4 

• Margens esquerda e superior: 3 cm 

• Margens direita e inferior: 2 cm 

• Espaçamento entre linhas: 1,5 cm 

• Dois espaços de 1,5 cm antes e depois das seções e subseções do texto 

 Fonte tamanho 12 (excetuando-se as citações de mais de três linhas, notas de 

rodapé, paginação e legendas de ilustrações e tabelas, que devem ser digitadas 

em tamanho menor e uniforme) 

 Os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões de um texto, 

devem iniciar em folhas distintas 

 Contagem da numeração de páginas a partir da folha de rosto (a capa não entra 

na contagem), mas o número propriamente dito deverá aparecer somente a partir 

da parte textual do trabalho (Introdução) 

 

 

 

 

 

 

Cidade, Ano 



 

NOME DO/A AUTOR/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Técnico Final referente à participação na 

Chamada Pública nº 01/2019/Proden/Proext-

Propesq/IFPE. 

Prof. XXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDADE, ANO 



 

RESUMO 

(Exemplo) 

Este trabalho apresenta as características exigíveis para a apresentação de um 

relatório técnico-científico, conforme a norma técnica NBR 10719:1989, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O objetivo é disponibilizar aos alunos um modelo 

de apresentação de relatório técnico para ser utilizado durante a graduação. Omitiram-

se alguns elementos opcionais descritos na norma, bem como alguns itens mais 

específicos, simplificando-o.  

(O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Não deve ultrapassar 500 

palavras.) 

 

Palavras-chave: Relatório técnico-científico. Modelo. NBR 10719. ABNT. 

(Palavras que representam o conteúdo do texto.) 
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1 INTRODUÇÃO 
 

(Exemplo) 

 

A introdução é a parte inicial do texto, que contém informações objetivas para 

situar o tema do trabalho, tais como a delimitação do assunto e os objetivos da pesquisa.  

 

(Citação direta, com até três linhas, deve vir inserida no texto entre aspas. A citação direta com mais de três 

linhas deve ter recuo de 4 cm da margem esquerda da página. A fonte deve ser menor do que a utilizada 

no texto. O espacejamento entre linhas deve ser simples.) 

 

 

  



 

2 DESENVOLVIMENTO 
 

(Exemplo) 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (1989, p. 1), o relatório 

técnico-científico é um “documento que relata formalmente os resultados ou progressos 

obtidos em investigação de pesquisa e desenvolvimento ou que descreve a situação de 

uma questão técnica ou científica”. O relatório técnico-científico apresenta, 

sistematicamente, informação suficiente para um leitor qualificado, traça conclusões e 

faz recomendações (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989).  

O desenvolvimento textual do trabalho pode se dividir em quantas seções e 

subseções forem necessárias para melhor detalhamento do conteúdo. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

2.3 METODOLOGIA 
 

2.4 RESULTADOS 
 



 

3 CONSIDERAÇÕES 

 

Nesta seção, são descritas claramente as conclusões retiradas das discussões e 

atividades desenvolvidas no decorrer do Plano de Trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10719: apresentação de 
relatórios técnico-científicos. Rio de Janeiro, 1989. 9 p. 

 

(Não devem ser referenciadas fontes bibliográficas que não foram citadas no texto. Caso haja conveniência 

de referenciar material bibliográfico sem alusão explícita no texto, isso deve ser feito na sequência das 

referências, sob o título “Bibliografia Recomendada”. 

As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto, digitadas em espaço simples e 

separadas entre si por dois espaços simples. Além disso, devem estar em ordem alfabética, considerando-

se o nome do autor.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE A – Título do apêndice 

 

Apêndices são textos ou documentos elaborados pelo/a autor/a do trabalho em 

questão, a fim de complementar a argumentação. Os apêndices devem ser identificados 

por meio de letras maiúsculas consecutivas e de seus respectivos títulos, como registrado 

acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A – Título do anexo 

 

Anexos são textos ou documentos não elaborados pelo autor do trabalho em questão e 

que servem para fundamentação, comprovação e/ou ilustração. Os anexos devem ser 

identificados por meio de letras maiúsculas consecutivas e seus respectivos títulos, como 

no registrado acima. 

  



 

DECLARAÇÃO DO/A PROFESSOR/A ORIENTADOR/A 

 

 

 

Eu, ______________________________________, declaro estar ciente e 

de acordo com as informações descritas no Relatório Técnico Final do/a estudante 

_______________________________, referente à mobilidade internacional realizada 

sob os critérios da Chamada Pública XX/20XX/Proext-Propesq/IFPE.  

Dessa forma, aprovo o relatório apresentado. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do/a professor/a orientador/a 

 

 

 

Local e data. 

 


