
 

 

 

EDITAL INTERNO Nº 06/2017 
 

 

EDITAL COMPLEMENTAR À SELEÇÃO INTERNA PARA MOBILIDADE ACADÊMICA NO 
EXTERIOR (GRADUAÇÃO) ENTRE O IFRJ E O IPB (INSTITUTO POLITÉCNICO DE 
BRAGANÇA), IPC (INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA) E IPCA (INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE CÁVADO E AVE), REGIDA PELO EDITAL Nº 04/2017 
 

O Diretor de Desenvolvimento Institucional e Expansão do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital 
Complementar, contendo as normas referentes ao processo de seleção interna para mobilidade acadêmica 
no exterior de alunos de graduação, a ser realizado entre o Instituto Federal do Rio de Janeiro e os 
Institutos Politécnicos de Bragança, Coimbra e Cávado e Ave. 

 

1. Das Disposições Gerais 

1.1. Os Termos de Cooperação assinados entre o IFRJ e os Institutos Politécnicos de Bragança (IPB), 
Coimbra (IPC) e Cávado e Ave (IPCA) têm o intuito de desenvolver relações de cooperação 
internacional, com base no estabelecimento de contatos e entendimentos mútuos, enfatizando 
desenvolver intercâmbio acadêmico e cultural, nas formas de ensino, extensão, pesquisa e transferência 
de tecnologia. O referido Termo estabelece, como uma das atividades elencáveis, o intercâmbio de 
estudantes de graduação e de pós-graduação. 

1.2. O presente Edital visa, unicamente, reclassificar os candidatos ao curso de Produção Cultural no 
Instituto Politécnico de Bragança (IPB), considerando a concessão de mais 03 (três) vagas por parte da 
instituição. 

 
 
2. Da Reclassificação 

2.1. Considerando os resultados publicados na presente data reclassificam-se os candidatos abaixo para a 
continuidade do processo de seleção: 

 

Candidato Curso 

Mariana de Souza Villas Boas Moreira Produção Cultural 

Julia Borges Serapicos da Silva Produção Cultural 

Renata da Silva Santos Produção Cultural 

 

3. Das Condições 

3.1. Os candidatos reclassificados submetem-se integralmente aos itens 3.3 e seus subitens; 4 e seus 
subitens; 5.1.2; 5.2 e seus subitens; 6 e seus subitens; 7 e seus subitens; 8 e seus subitens; e, 9 e seus 
subitens. 

 
 

4. Do Cronograma 
 

Cronograma Período 

Publicação do Edital Complementar 20/06 



 
 
 
 
 

 
Realização das entrevistas 23/06 

Publicação do resultado final 23/06 

Aceite e assinatura de termo de compromisso do aluno 28/06 

Indicação da Comissão de Apoio para os estudantes 
selecionados 

28/06 

Prazo para elaboração do Plano de Disciplina e orientação dos 
estudantes 

04/07 

 

5. Dos Casos Omissos e das Informações Complementares 

5.1. Eventuais possibilidades de permanência por maior tempo em mobilidade acadêmica internacional 
serão totalmente às expensas do estudante interessado, sendo necessária autorização institucional prévia. 

5.2. Eventuais situações não contempladas neste Edital serão decididas pela Comissão de Apoio. 

5.3. O atendimento para esclarecimento de dúvidas ou dificuldades no preenchimento do formulário 
online poderá ser feito pelo e-mail programas.internacionais@ifrj.edu.br ou pelo telefone 3293-6094 (de 
segunda a sexta, das 10h às 14h). 

 
 

 
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2017. 

 
 
 
 

Marcos José Clivatti Freitag 

Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expansão 

mailto:programas.internacionais@ifrj.edu

