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O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 

(IFTM), no uso de suas atribuições e nos termos do Regulamento do Programa de 

Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Triângulo Mineiro (IFTM), aprovada pela Resolução nº 84, de 01 de dezembro de 

2014, do Conselho Superior, em consonância com a Portaria Normativa 39/2007 

(MEC/SESu), que institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

pelo Decreto Nº 7.234, de 19 de julho de 2010, TORNA PÚBLICO o presente Edital 

que retifica o Edital nº 06/2017, no que segue: 

Incluir os itens: 

3.2 Dos compromissos do(a) aluno(a) 

3.2.1. Ao candidatar-se e ser selecionado pelo Programa, o (a) estudante 

compromete-se a:  

I. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas, no período em que estiver 

na instituição estrangeira;  

II. Fazer referência ao IFTM e ao Programa de Mobilidade da Coordenação do 

Centro de Idiomas e Relações Internacionais do IFTM nas publicações e 

trabalhos apresentados, que sejam produto das atividades desenvolvidas no 

Programa;  

III. Em caso de desistência ou abandono dos estudos durante a estada no exterior, 

o (a) aluno (a) fica obrigado (a) a devolver ao IFTM todos os recursos pagos ao 

mesmo até então, salvo em caso fortuito ou de força maior. Neste caso, devem 

ser apresentados os documentos comprobatórios apropriados; 

IV. Fica obrigado o aluno (a) a retornar ao IFTM após realizar curso no exterior 

para dar prosseguimento ao seu curso e disseminar o conhecimento obtido na 

instituição;  

V. Deverá apresentar, para a Coordenação do Centro de Idiomas e Relações 

Internacionais do campus de origem, bem como para a Coordenação Geral do 

Centro de Idiomas e Relações Internacionais do IFTM um relatório acadêmico 
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escrito, relatando sobre as disciplinas e atividades desenvolvidas durante o 

programa no exterior, bem como fazer uma apresentação oral, por meio de 

palestra, oficina ou seminário, para os seus colegas de curso e/ou 

departamento sobre a experiência vivida. O relatório acadêmico deve ser 

avaliado e aprovado pelo Coordenação do Centro de Idiomas e Relações 

Internacionais do campus Uberlândia Centro, contendo sua assinatura ao final 

do documento, com parecer favorável ou não; 

VI. O aluno deverá, obrigatoriamente, ao retornar, apresentar trabalho na Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia do IFTM de 2018 bem como outros eventos 

correlacionados a área  no âmbito do IFTM. 

VII. Autorizar o uso da imagem do (a) discente selecionado em todo e qualquer 

material, entre fotos e documentos, para ser utilizado em campanhas 

promocionais e institucionais pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM, destinadas à divulgação ao público 

em geral por um período de 5 (cinco) anos e em caráter definitivo para fins 

históricos e cronológicos. 

4.2.1 No ato da inscrição os alunos dos campi Paracatu, Patrocínio, Uberaba e 

Uberlândia Centro deverão informar se estarão concorrendo a uma vaga com bolsa ou 

sem bolsa. Os alunos dos outros campi estarão concorrendo a apenas uma vaga sem 

bolsa.  

4.2.2 Todos os alunos inscritos deverão fazer a prova de inglês.  

4.2.3 Os alunos que concorrerem à vaga sem bolsa não precisarão trazer os 

documentos referentes à avaliação socioeconômica, assim como, não precisarão 

preencher o questionário de perfil econômico. 

5.4.1 A avaliação do conhecimento de Inglês (ACI), que deverá ser feita por todos os 

alunos participantes deste edital, será realizada nos dias e locais a serem definidos 

pela banca examinadora e comunicados aos candidatos.  

5.4.2 O aluno que não atingir 50 pontos será desclassificado. 

7.2.1 O aluno selecionado a uma vaga sem bolsa deverá arcar com todas as despesas 

descritas acima e terá as mesmas responsabilidades que o aluno com bolsa terá, junto 

ao IFTM, constantes no item 3.1.1 deste Edital. 
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Onde se lê: 

O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 

(IFTM), no uso de suas atribuições e nos termos do Regulamento do Programa de 

Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Triângulo Mineiro (IFTM), aprovada pela Resolução nº 84, de 01 de dezembro de 

2014, do Conselho Superior, em consonância com a Portaria Normativa 39/2007 

(MEC/SESu), que institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

pelo Decreto Nº 7.234, de 19 de julho de 2010, torna público os procedimentos  e 

normas referentes à seleção de estudantes de todos os cursos ofertados pelo IFTM - 

dos Campi Paracatu, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia Centro do IFTM que poderão 

participar da seleção para intercâmbio de estudos lingüísticos no âmbito do Programa 

de Mobilidade Internacional – IFTM – PROJETO “IMPROVING YOUR ENGLISH – 

CANADÁ”, Edição 2017. 

 

4.3.2 Preenchimento, assinatura do (a) discente (tabela 2) e entrega da 

documentação comprobatória digitalizada;  

 

4.3.3 Preenchimento do questionário socioeconômico (ANEXO III). 

4.3.8 Questionário do perfil socioeconômico (ANEXO III). 

4.3.9 Comprovante de renda familiar (do aluno, pais, cônjuges e outros, quando for o 

caso): 

a. A comprovação de renda poderá ser feita por meio de um ou alguns dos 

seguintes documentos: 

i. Contracheques referentes aos 03 (três) últimos meses, a saber: junho, julho 

e agosto; 

ii. Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada, contendo: folha de 

identificação com foto, frente e verso; folha do último contrato de trabalho e 

folha seguinte em branco; alteração salarial, última página preenchida e 

folha seguinte em branco; 

iii. Declaração comprobatória de percepção de rendimentos (pro labore), feita 

por contador ou técnico contábil inscrito no CRC, juntamente com guias de 

recolhimento de INSS referentes ao período apresentado; 
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iv. Comprovante de recebimento de pensões referentes aos 03 (três) últimos 

meses, a saber: junho, julho e agosto; 

v. Comprovante de recebimento de proventos emitidos pelo INSS ou outro 

órgão pagador referentes aos 03 (três) últimos meses, a saber: junho, julho 

e agosto; 

vi. Comprovante de recebimento de comissões referentes aos 03 (três) últimos 

meses, a saber: junho, julho e agosto; 

vii. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Declaração de Bens 

incluída) do exercício anterior, acompanhada do recibo de entrega e demais 

folhas que compõem a declaração de todos os membros da família;  

viii. Contrato ou recibo de pagamento de valor proveniente de estágio ou 

atividade semelhante referentes aos 03 (três) últimos meses, a saber: junho, 

julho e agosto; 

ix. Comprovação de recebimento de bolsa acadêmica ou referente participação 

em outros projetos de natureza institucional, referentes aos 03 (três) últimos 

meses, a saber: março, abril e maio; 

b. Em caso de algum dos integrantes do grupo familiar (inclusive o próprio) estiver 

desempregado e não possuir renda, nesse caso deverão ser apresentadas 

cópias dos documentos a seguir, juntamente com declaração de pessoa sem 

renda (ANEXO IX), devidamente preenchida e assinada:  

i. Carteira de Trabalho e Previdência Social: folha de identificação com foto 

(frente e verso); e  

ii. Carteira de Trabalho e Previdência Social: folha do último contrato de 

trabalho e folha seguinte em branco;  

c. O estudante, economicamente dependente, que resida sozinho ou em república, 

casa de amigos ou parentes, etc. ficará obrigado a apresentar os documentos de 

comprovação de renda do grupo familiar (pai, mãe, responsáveis legais, irmãos, 

etc.), mesmo que estes estejam em outro município; 

5.1. O candidato que atender a todos os requisitos do presente edital terá sua 

candidatura aprovada através da soma dos critérios socioeconômicos, acadêmicos e 

avaliação do conhecimento em Inglês (ACI):  

5.1.1. Da avaliação socioeconômica – (apenas para os alunos que estão 

concorrendo a uma vaga com bolsa):  
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Renda Per Capita Familiar (RPC = somatório geral da renda da família dividido pelo 

número de pessoas residentes na casa da família, indicados nos documentos 

apresentados no item 4.4, subitem VI); 

a) De 0 até 1/2 salário mínimo – 10 pontos 

b) De 1/2 até1 salário mínimo – 8 pontos  

c) Acima de 1 salário mínimo – 6 pontos 

 

5.1.2 Do coeficiente de rendimento (CR) – Valor equivalente ao apresentado pelo 

histórico escolar atualizado, de 6,0 a 10 pontos. 

 

5.1.3 Da avaliação do conhecimento em Inglês – de 50 a 80 pontos 

sendo: 

Speaking (entrevista) – 20 pontos 

Writing (escrita) – 20 pontos 

Reading (compreensão de textos) – 20 pontos 

Listening (compreensão oral) – 20 pontos 

 

A avaliação do conhecimento de Inglês (ACI) será realizada nos dias e 

locais a serem definidos pela banca examinadora e comunicados aos 

candidatos. 

 

5.2.1 A avaliação do conhecimento de Inglês (ACI), que deverá ser feita por todos os 

alunos participantes deste edital, será realizada nos dias e locais a serem definidos 

pela banca examinadora e comunicados aos candidatos.  

5.2.2 O aluno que não atingir 50 pontos será desclassificado. 

5.3 O candidato será classificado em ordem decrescente do somatório dos itens em 

5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, de acordo com o número de vagas especificado no item 2; 

5.4 Ocorrendo o empate no total de pontos, o desempate beneficiará, sucessivamente, 

os seguintes critérios entre os candidatos:  

I. Maior Coeficiente de Vulnerabilidade Econômica (VE);  

II. Maior Coeficiente dos critérios acadêmicos (CRA); 

Sorteio. 

7.4 O aluno selecionado pelos critérios dos itens 5.1.1, 5.1.2 e 

5.1.3 receberão bolsa no valor de R$8.797,00 (oito mil, setecentos e 

noventa e sete reais) para cobrir as despesas de: passaporte, visto, 

passagens, seguro, pagamento do curso, alojamento e manutenção 
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(alimentação, higiene pessoal e transporte público) durante o período 

de duas semanas em que estiver estudando Inglês na cidade de 

Vancouver no Canadá. 
 

8 DO CRONOGRAMA GERAL 

 

DATA ATIVIDADES 

11/09/2017 Lançamento do edital 

11/10/2017 Data final das inscrições 

- 

Encerrado o último dia de inscrição será divulgada, no mural do 

CENID e Relações internacionais dos campi Paracatu, Patrocínio, 

Uberaba e Uberlândia Centro e na página www.iftm.edu.br, a lista de 

inscritos com data, hora e local da Avaliação de Conhecimentos em 

Inglês (ACI). 

A partir de 

19/102017 
Divulgação do Resultado Preliminar 

21/10/2017 
Prazo para recursos (dos documentos de mobilidade, prova de 

espanhol e avaliação socioeconômica e acadêmica): 

26/10/2017 
Divulgação do Resultado Final 

26/10/2017 a 

10/11/2017 

Preparação da documentação necessária para o intercâmbio e 

orientações para a viagem. 

Novembro de 

2017 
Início das atividades do intercâmbio 

 

9.5. Eventuais situações não contempladas neste edital serão decididas pela 

Coordenação Geral do Centro de Idiomas e Relações Internacionais e pelos Diretores 

dos campi Paracatu, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia Centro do IFTM. 

 

Leia-se: 

O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 

(IFTM), no uso de suas atribuições e nos termos do Regulamento do Programa de 

Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Triângulo Mineiro (IFTM), aprovada pela Resolução nº 84, de 01 de dezembro de 
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2014, do Conselho Superior, em consonância com a Portaria Normativa 39/2007 

(MEC/SESu), que institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

pelo Decreto Nº 7.234, de 19 de julho de 2010, torna público os procedimentos  e 

normas referentes à seleção de estudantes de todos os cursos ofertados pelo IFTM, 

que poderão participar da seleção para intercâmbio de estudos lingüísticos no âmbito 

do Programa de Mobilidade Internacional – IFTM – PROJETO “IMPROVING YOUR 

ENGLISH – CANADÁ”, Edição 2017. 

4.3.2 Preenchimento, assinatura do (a) discente (tabela 2) e entrega da 

documentação comprobatória digitalizada conforme Item 5.3 do edital – tabela 2; 

4.3.3 Preenchimento do questionário socioeconômico (ANEXO III) – (apenas para os 

alunos que estão concorrendo a uma vaga com bolsa). 

4.3.8 Questionário do perfil socioeconômico (ANEXO III) – (apenas para os alunos 

que estão concorrendo a uma vaga com bolsa). 

4.3.9 Comprovante de renda familiar (do aluno, pais, cônjuges e outros, quando for o 

caso) – (apenas para os alunos que estão concorrendo a uma vaga com bolsa): 

a. A comprovação de renda poderá ser feita por meio de um ou alguns dos 

seguintes documentos: 

i. Contracheques referentes aos 03 (três) últimos meses, a saber: junho, julho 

e agosto; 

ii. Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada, contendo: folha de 

identificação com foto, frente e verso; folha do último contrato de trabalho e 

folha seguinte em branco; alteração salarial, última página preenchida e 

folha seguinte em branco; 

iii. Declaração comprobatória de percepção de rendimentos (pro labore), feita 

por contador ou técnico contábil inscrito no CRC, juntamente com guias de 

recolhimento de INSS referentes ao período apresentado; 

iv. Comprovante de recebimento de pensões referentes aos 03 (três) últimos 

meses, a saber: junho, julho e agosto; 

v. Comprovante de recebimento de proventos emitidos pelo INSS ou outro 

órgão pagador referentes aos 03 (três) últimos meses, a saber: junho, julho 

e agosto; 
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vi. Comprovante de recebimento de comissões referentes aos 03 (três) últimos 

meses, a saber: junho, julho e agosto; 

vii. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Declaração de Bens 

incluída) do exercício anterior, acompanhada do recibo de entrega e demais 

folhas que compõem a declaração de todos os membros da família;  

viii. Contrato ou recibo de pagamento de valor proveniente de estágio ou 

atividade semelhante referentes aos 03 (três) últimos meses, a saber: junho, 

julho e agosto; 

ix. Comprovação de recebimento de bolsa acadêmica ou referente participação 

em outros projetos de natureza institucional, referentes aos 03 (três) últimos 

meses, a saber: junho, julho e agosto; 

b. Em caso de algum dos integrantes do grupo familiar (inclusive o próprio) 

estiver desempregado e não possuir renda, nesse caso deverão ser 

apresentadas cópias dos documentos a seguir, juntamente com 

declaração de pessoa sem renda (ANEXO IX), devidamente preenchida 

e assinada:  

x. Carteira de Trabalho e Previdência Social: folha de identificação com foto 

(frente e verso); e  

xi. Carteira de Trabalho e Previdência Social: folha do último contrato de 

trabalho e folha seguinte em branco;  

c. O estudante, economicamente dependente, que resida sozinho ou em 

república, casa de amigos ou parentes, etc. ficará obrigado a apresentar 

os documentos de comprovação de renda do grupo familiar (pai, mãe, 

responsáveis legais, irmãos, etc.), mesmo que estes estejam em outro 

município; 

5.1. O aluno que atender a todos os requisitos do presente edital terá sua candidatura 

aprovada através da soma de pontos dos critérios 5.2, 5.3 e 5.4. 

5.1.1. Somente receberão a pontuação referente ao critério 5.2 aqueles candidatos 

que comprovarem condição de vulnerabilidade socioeconômica conforme descreve o 

referido item. 

5.2 Da avaliação socioeconômica (Apenas para os alunos que estarão 

concorrendo a uma vaga com bolsa)  - Renda Per Capita Familiar (RPC = somatório 
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geral da renda da família dividido pelo número de pessoas residentes na casa da 

família, indicados nos documentos apresentados no item 4.4, subitem VI); 

a) De 0 até 1/2 salário mínimo – 10 pontos 

b) De 1/2 até1 salário mínimo – 8 pontos  

c) Acima de 1 salário mínimo até R$4.000,00 – 6 pontos 

5.3 Critérios acadêmicos: Somatório dos critérios do item 5.3 - tabela 2. 

TABELA 2: Critérios avaliados 

CRITÉRIOS AVALIADOS Pontuação Pontuação 
atribuída 

5.2) Avaliação socioeconômicos 

De 0 até 1/2 salário mínimo – 10 pontos 
De 1/2 até1 salário mínimo – 8 pontos  
Acima de 1 salário mínimo até R$4.000,00– 
6 pontos 

 
De 10 a 6 

  

Subtotal   

5.3) Critérios acadêmicos 

 
 
5.3.1.Ter nota média de 6,0 ou superior, no 
momento da candidatura 

Média:  
6 a 6,9 - 6 pontos 
7 a 7,9 - 7 pontos 
8 a 8,9 - 8 pontos 
9 a 9,9 - 9 pontos 

10 - 10 pontos 
Máximo de 10 pontos 

 
 

  

5.3.2. Participação em projetos de pesquisa 
devidamente registrado (s) na Pró-reitora de 
Pesquisa (PROPI IFTM), ou qualquer outra 
instituição similar. 

Máximo 5 pontos, sendo 2,5 pontos 
para cada projeto. Para serem 
considerados válidos, considera-se o 
período mínimo de 6 meses de 
participação em cada projeto. Projetos 
com duração inferior a seis meses não 
serão considerados. 
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5.3.3 Participação em projetos de extensão 
devidamente registrados na Pró-reitora de 
Extensão (PROEXT IFTM) ou qualquer outra 
instituição similar.  

Máximo 5 pontos, sendo 2,5 pontos 
para cada projeto. Para serem 
considerados válidos, considera-se o 
período mínimo de 4 meses de 
participação em cada projeto. Projetos 
com duração inferior a quatro meses 
não serão considerados. 

  

5.3.4.Participação nas comissões de 
organização de eventos de cunho 
acadêmico,científico e cultural no âmbito do 
IFTM. 

5 pontos para cada evento sendo 20 a 
pontuação máxima. 

  

5.3.5 Participação com trabalho aprovado 
como pôster ou comunicação oral em 
eventos acadêmicos, científicos e culturais 
no âmbito do IFTM. 

1 ponto para cada participação, sendo 
5 a pontuação máxima);  

  

5.3.6 Participação com trabalho aprovado 
como pôster ou comunicação oral em 
eventos acadêmicos, científicos e culturais 
de outras instituições. 

1 ponto para cada participação, sendo 
5 a pontuação máxima);  

  

5.3.7 Participar das atividades 
extracurriculares do Centro de Idiomas e 
Relações Internacionais do IFTM. 

5 pontos para cada atividade    

5.3.8 Comprovação de ser aluno 
regularmente matriculado e frequente no 
Centro de Idiomas IFTM ou certificado de 
conclusão com carga horária mínima de 60 
horas. 

5 pontos por Língua Estrangeira, 
sendo 10 a pontuação máxima. 

  

5.3.9 Certificado de conclusão de curso de 
língua estrangeira com carga horária mínima 
de 60 horas de outras instituições. 

5 pontos por Língua Estrangeira, 
sendo 10 a pontuação máxima. 

  

5.3.10 Score Report do exame de 
Proficiência TOEIC Bridge ou TOEFL ITP ou 
qualquer outro teste de proficiência 
internacional. 

10 pontos por teste.   

5.3.11 Participação como membro do grêmio 
estudantil, empresa júnior, Programa de 
Educação Tutorial (PET), PIBID, Programa 
Jovens para ciência e Projeto Rondon no 
IFTM. 

5 pontos para cada participação   

5.3.12 Ser membro titular ou suplente do 
Conselho Superior (CONSUP) do IFTM. 

10 pontos  
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5.3.13 Estar cadastrado no Banco de 
Estágio, Emprego e Currículo (BEEC) do 
IFTM. (Inserir dados pessoais, acadêmicos 
e/ou profissionais). 

10 pontos  

5.3.14 Possuir título de eleitor. 5 pontos  

Subtotal   

Total   

Assinatura do aluno   

 

7.4 O aluno selecionado pelos critérios dos itens 5.2, 5.3 e 5.4 receberão 

bolsa no valor de U$ 3.400 (três mil e quatrocentos dólares) para cobrir as 

despesas de: passaporte, visto, passagens, seguro, pagamento do curso, 

alojamento e manutenção (alimentação, higiene pessoal e transporte público) 

durante o período de duas semanas em que estiver estudando Inglês na cidade 

de Vancouver no Canadá. 
 

8 DO CRONOGRAMA GERAL 

 

DATA ATIVIDADES 

11/09/2017 Lançamento do edital 

11/10/2017 Data final das inscrições 

- 

Encerrado o último dia de inscrição será divulgada, no mural do 

CENID e Relações internacionais dos campi Paracatu, Patrocínio, 

Uberaba e Uberlândia Centro e na página www.iftm.edu.br, a lista de 

inscritos com data, hora e local da Avaliação de Conhecimentos em 

Inglês (ACI). 

A partir de 

19/102017 
Divulgação do Resultado Preliminar 

21/10/2017 
Prazo para recursos (dos documentos de mobilidade, prova de 

inglês e avaliação socioeconômica e acadêmica): 

26/10/2017 
Divulgação do Resultado Final 

26/10/2017 a 

10/11/2017 

Preparação da documentação necessária para o intercâmbio e 

orientações para a viagem. 

Novembro de 

2017 
Previsão de início das atividades do intercâmbio 
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9.5. Eventuais situações não contempladas neste edital serão decididas pela 

Coordenação Geral do Centro de Idiomas e Relações Internacionais e pelos Diretores 

dos campi do IFTM. 

Excluir itens: 

3.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos: 

V - O candidato deverá demonstrar conhecimento em Inglês segundo o Sistema 

Comum Europeu de Referência Linguística, de nível A1 (Básico) por meio de processo 

seletivo, conforme item 5.1.3 deste Edital; 

XIV - Fica obrigado o aluno (a) a retornar ao IFTM após realizar curso no exterior para 

dar prosseguimento ao seu curso e disseminar o conhecimento obtido na instituição, 

permanecendo por, pelo menos, um semestre letivo após seu retorno;  

Renumerar os itens: 

5.5 O candidato será classificado em ordem decrescente do somatório dos itens em 

5.2, 5.3 e 5.4, de acordo com o número de vagas especificado no item 2; 

5.6 Ocorrendo o empate no total de pontos, o desempate beneficiará, sucessivamente, 

os seguintes critérios entre os candidatos:  

III. Maior Coeficiente de Vulnerabilidade Econômica (VE);  

IV. Maior Coeficiente dos critérios acadêmicos (CRA); 

V. Sorteio. 

 

 


