
 

 
 

 

  

 
CICan Scholarships for Brazilian IF Students

Chamada para 
interessados em participar do 

CICanScholarships 

O CICanScholarships for Brazilian IF Students
desenvolvido pelo Colleges
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (Conif)
brasileiros da rede pública federal de Ensino Profissional, Científico e 
Tecnológico para estudarem por 16 meses no Canadá, em instituições 
conveniadas (faculdades ou institutos)

O programa será integralmente financiado pelo Cican
estudantes brasileiros de cursos de graduação curta em tecnologia (Tecnólogos) 
a oportunidade de melhorarem sua proficiência em língua estrangeira (inglês ou 
francês), além da oferta de
através da mobilidade internacional 

1. Objetivos do Programa  

• Desenvolvimento de mão de obra altamente
para atender a demanda social brasileira;

• Inserção do contexto da internacionalização no processo de formação acadêmica 
das instituições federais de educação tecnológica do Brasil; 

• Permissão que outras camadas do setor produtivo tenham acesso a programas 
de mobilidade internacional;

• Incremento da importância do desenvolvimento de habilidades de língua 
estrangeira para a formação tecnológica brasileira; 

• Auxilio ao incremento da competitividade econômica através da formação de 
mão-de-obra altamente qualificada. 

2. Da participação do aluno do 
Brazilian IF Students” 
 
Considerando que este programa advém de uma 
Conif - este último é o Conselho representativo da rede federal 
profissional, científica e tecnológica 
dos cursos superiores de curta duração (tecnólogos) ofertados pelos Institutos 
Federais, estabeleceu-se que cada instituição
serão pré-selecionados internamente) e a documentação e o resu
seleção dos mesmos serão encaminhados
em parceria com o CICan.
 
Os cursos selecionados
tecnólogos) foram determinado
poder decisório sobre a elegibilidade dos cursos. 
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CICan Scholarships for Brazilian IF Students 

 
mada para Pré-Seleção das candidaturas de alunos 

participar do programa de mobilidade internacional 
CICanScholarships for Brazilian IF Students.  

 
CICanScholarships for Brazilian IF Students é um programa internacional

Colleges and Institutes Canada (CICan) em colaboração com
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (Conif), com o objetivo de selecionar 10 estudantes 
brasileiros da rede pública federal de Ensino Profissional, Científico e 
Tecnológico para estudarem por 16 meses no Canadá, em instituições 
conveniadas (faculdades ou institutos).  

O programa será integralmente financiado pelo Cican e proporcionará aos 
estudantes brasileiros de cursos de graduação curta em tecnologia (Tecnólogos) 
a oportunidade de melhorarem sua proficiência em língua estrangeira (inglês ou 

a de complementação de sua formação acadêmica
internacional em instituições canadenses.  

 

mão de obra altamente qualificada em áreas tecnológicas
para atender a demanda social brasileira; 

o contexto da internacionalização no processo de formação acadêmica 
das instituições federais de educação tecnológica do Brasil;  

que outras camadas do setor produtivo tenham acesso a programas 
de mobilidade internacional; 

importância do desenvolvimento de habilidades de língua 
estrangeira para a formação tecnológica brasileira;  

a competitividade econômica através da formação de 
obra altamente qualificada.  

Da participação do aluno do IFTM no Programa “CICan Scholarships for 

que este programa advém de uma colaboração entre o CICan e o 
é o Conselho representativo da rede federal de educação 

profissional, científica e tecnológica - e que 10 vagas são destinadas aos alunos 
dos cursos superiores de curta duração (tecnólogos) ofertados pelos Institutos 

e que cada instituição poderá indicar até 2 alunos (que 
selecionados internamente) e a documentação e o resu

seleção dos mesmos serão encaminhados ao Conif, que realizará a seleção final 
em parceria com o CICan. 

Os cursos selecionados (todos os cursos superiores de curta duração 
terminados pelo CICan e o Conif. O IFTM não teve qualque

poder decisório sobre a elegibilidade dos cursos.  
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lunos  
internacional 

internacional 
m colaboração como 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
com o objetivo de selecionar 10 estudantes 

brasileiros da rede pública federal de Ensino Profissional, Científico e 
Tecnológico para estudarem por 16 meses no Canadá, em instituições 

e proporcionará aos 
estudantes brasileiros de cursos de graduação curta em tecnologia (Tecnólogos) 
a oportunidade de melhorarem sua proficiência em língua estrangeira (inglês ou 

formação acadêmica, 

tecnológicas 

o contexto da internacionalização no processo de formação acadêmica 

que outras camadas do setor produtivo tenham acesso a programas 

importância do desenvolvimento de habilidades de língua 

a competitividade econômica através da formação de 

Scholarships for 

entre o CICan e o 
de educação 

vagas são destinadas aos alunos 
dos cursos superiores de curta duração (tecnólogos) ofertados pelos Institutos 

2 alunos (que 
selecionados internamente) e a documentação e o resultado da 

ao Conif, que realizará a seleção final 

(todos os cursos superiores de curta duração – 
não teve qualquer 



 

 
 

 

  

 
 

3. Dos cursos envolvidos 
O “CICanScholarships for Brazillian
EXCLUSIVAMENTE a alunos de cursos de tecnologia (Tecnólogos) disponíveis 
na instituição e tornam-se elegíveis 
em Análise e desenvolvimento de sistemas
Patrocínio e Uberaba Parque Tecnológico
Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba
Ituiutaba), Tecnologia em 
Sistemas para Internet (Campus Uberlândia Centro), Tecnologia em Logística 
(Campus Uberlândia Centro) e Tecnologia em Marketing (Campus Uberlândia 
Centro). 
  

4. Das Condições para participação

Poderão participar da presente 
matriculados nos cursos acima mencionados
requisitos: 

a. Ser aluno do IFTM; 
b. Estar regularmente matriculado 
c. Ter concluído no mínimo 

reprovações ou notas incompletas ou repetições
d. Ainda ter, pelo menos, 1 semestre acadêmico a ser cursado no Brasil quando do 

retorno do seu programa de mobilidade no Canad
e. Ter nota média de 7,0 ou superior
f. Não ter sido contemplado com bolsa de graduação sanduíche no exterior, 

financiada no todo ou em parte, pela CAPES ou pelo CNPq
órgão de fomento, ou ter sido selecionado a participar de qualquer atividade 
anterior no exterior com recurso do 

g. Fornecer resultado de teste de proficiência em inglês ou francês. Serão aceitos 
resultados dos seguintes testes, desde que realizados a partir de 2014:
- IELTS - pontuação geral de 6 com nada menos que 5 em qualquer uma das
quatro habilidades linguísticas.
- TOEFL iBT - pontuação mínima entre 75
- TOEFL ITP - pontuação entre 537
- TCF - pontuação entre 400
- TFI - pontuação entre 605
 

h. Chegar no Canadá para o treinamento e retornar ao Brasil após a conclusão do 
cursos e retomar os estudos na instituição da Rede Federal. A impossibilidade de 
chegar ao Canadá pode resultar no cancelamento da
 

                                                             
1
 Haverá uma oferta especial do exame TOEFL ITP para alunos do 

partir de Junho de 2014, com nota igual ou superior à exigida no edital, poderá ser dispensado da realização da prova do T

gratuitamente pelo IFTM. Ainda assim, caso queira realizar a prova que será ofertada (mesmo já tendo a nota necessária), poderá fazê

candidato, ao final, decidir qual a certificação que será considerada para a sua avaliação final.

Coordenação de Relações Internacionais para verificar a possibilidade de aceitação da mesma.
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“CICanScholarships for Brazillian Students” no IFTM, destina

EXCLUSIVAMENTE a alunos de cursos de tecnologia (Tecnólogos) disponíveis 
se elegíveis apenas alunos dos programa de: Tecnologia 

em Análise e desenvolvimento de sistemas (Campus Ituiutaba, Paracatu, 
Patrocínio e Uberaba Parque Tecnológico); Tecnologia em Alimentos 

e Ituiutaba); Tecnologia em Processos Químicos (Ca
Tecnologia em Gestão Comercial (Campus Patrocínio), Tecnologia em 

Sistemas para Internet (Campus Uberlândia Centro), Tecnologia em Logística 
(Campus Uberlândia Centro) e Tecnologia em Marketing (Campus Uberlândia 

para participação 

Poderão participar da presente chamada TODOS os alunos devidamente 
nos cursos acima mencionados que atendam aos seguintes 

regularmente matriculado em um dos cursos elegíveis para o programa;
Ter concluído no mínimo 2 períodos (semestres) consecutivos do curso, 

otas incompletas ou repetições; 
Ainda ter, pelo menos, 1 semestre acadêmico a ser cursado no Brasil quando do 
retorno do seu programa de mobilidade no Canadá; 

nota média de 7,0 ou superior, no momento da candidatura; 
sido contemplado com bolsa de graduação sanduíche no exterior, 

financiada no todo ou em parte, pela CAPES ou pelo CNPq, ou por qualquer 
, ou ter sido selecionado a participar de qualquer atividade 

anterior no exterior com recurso do IFTM; 
Fornecer resultado de teste de proficiência em inglês ou francês. Serão aceitos 
resultados dos seguintes testes, desde que realizados a partir de 2014: 

pontuação geral de 6 com nada menos que 5 em qualquer uma das
quatro habilidades linguísticas. 

pontuação mínima entre 75-79 ou superior. 
pontuação entre 537-550 ou superior 1*. 

pontuação entre 400-699 ou superior. 
pontuação entre 605-990 ou superior. 

Chegar no Canadá para o treinamento e retornar ao Brasil após a conclusão do 
cursos e retomar os estudos na instituição da Rede Federal. A impossibilidade de 
chegar ao Canadá pode resultar no cancelamento da bolsa. 

TP para alunos do IFTM candidatos à presente chamada. Caso o candidato já possua certificação, adquirida a 

partir de Junho de 2014, com nota igual ou superior à exigida no edital, poderá ser dispensado da realização da prova do T

Ainda assim, caso queira realizar a prova que será ofertada (mesmo já tendo a nota necessária), poderá fazê

candidato, ao final, decidir qual a certificação que será considerada para a sua avaliação final. Caso o aluno possua outra ce

para verificar a possibilidade de aceitação da mesma. 

 

 

CICan Scholarships for Brazilian IF Students 

Maio2016 

 

, destina-se 
EXCLUSIVAMENTE a alunos de cursos de tecnologia (Tecnólogos) disponíveis 

Tecnologia 
Ituiutaba, Paracatu, 

 (Campus 
Tecnologia em Processos Químicos (Campus 

Gestão Comercial (Campus Patrocínio), Tecnologia em 
Sistemas para Internet (Campus Uberlândia Centro), Tecnologia em Logística 
(Campus Uberlândia Centro) e Tecnologia em Marketing (Campus Uberlândia 

TODOS os alunos devidamente 
os seguintes 

programa; 
2 períodos (semestres) consecutivos do curso, sem 

Ainda ter, pelo menos, 1 semestre acadêmico a ser cursado no Brasil quando do 

sido contemplado com bolsa de graduação sanduíche no exterior, 
ou por qualquer 

, ou ter sido selecionado a participar de qualquer atividade 

Fornecer resultado de teste de proficiência em inglês ou francês. Serão aceitos 

pontuação geral de 6 com nada menos que 5 em qualquer uma das 

Chegar no Canadá para o treinamento e retornar ao Brasil após a conclusão do 
cursos e retomar os estudos na instituição da Rede Federal. A impossibilidade de 

candidatos à presente chamada. Caso o candidato já possua certificação, adquirida a 

partir de Junho de 2014, com nota igual ou superior à exigida no edital, poderá ser dispensado da realização da prova do TOEFL ITP que será aplicada 

Ainda assim, caso queira realizar a prova que será ofertada (mesmo já tendo a nota necessária), poderá fazê-la, sendo permitido ao 

a certificação, favor contatar a 



 

 
 

 

  

5. Do período de permanência no exterior

O Período de permanência em território 
previsto para Setembro de 2016 (data a ser informada posteriormente) e término 
previsto para Dezembro de 2017. 

6. Dos benefícios da bolsa 

6.1. O estudante selecionado a participar Programa 
Brazillian Students”receberá uma bolsa de estudos que cobrirá as seguintes 
despesas: 

a. Passagem aérea ida e volta Brasil
b. Subsídio para cobrir o material de est
c. Auxílio financeiro para a instalação do estudante no país;
d. Seguro médico internacional;
e. Bolsa de manutenção pessoal durante o período de permanência no Canadá;
f. Taxas escolares; 
g. Despesas com testes de idiomas.

6.2. A bolsa de manutenção recebida pelos
valor de emissão de documento de viagem (passaporte) e os custos com 
emissão de vistos. 

7. Da inscrição: 

7.1. Os estudantes interessados em participar do 
suas inscrições dentro do prazo 
especificada. Inscrições incompletas e com falta de documentação não serão 
aceitas. 

7.2. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 
de 2016. 

7.3. A documentação necessária para a in
instrumentos: 

a) Histórico Escolar da Graduação, incluindo o semestre em curso no momento 
da inscrição; (está autorizada a entrega do hist
controle de registro acadêmico

b) Curriculum Vitae atualizado, preferen

c) Comprovante de participação em programas de iniciação científica, tecnológica 
ou docência, quando houver;

d) declaração de participação de comissão 
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Do período de permanência no exterior 

O Período de permanência em território canadense será de 16 meses, com início 
previsto para Setembro de 2016 (data a ser informada posteriormente) e término 
previsto para Dezembro de 2017.  

 

6.1. O estudante selecionado a participar Programa “CICan Scholarships for 
receberá uma bolsa de estudos que cobrirá as seguintes 

assagem aérea ida e volta Brasil-Canadá-Brasil; 
Subsídio para cobrir o material de estudo; 
Auxílio financeiro para a instalação do estudante no país; 
Seguro médico internacional; 
Bolsa de manutenção pessoal durante o período de permanência no Canadá;

Despesas com testes de idiomas.  

6.2. A bolsa de manutenção recebida pelos candidatos aprovados não cobre o 
valor de emissão de documento de viagem (passaporte) e os custos com 

.1. Os estudantes interessados em participar do presente edital deverão realizar 
do prazo estabelecido enviando toda a documentação

especificada. Inscrições incompletas e com falta de documentação não serão 

.2. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 25 de Maio e 01 de Junho 

.3. A documentação necessária para a inscrição consta dos seguintes 

a) Histórico Escolar da Graduação, incluindo o semestre em curso no momento 
da inscrição; (está autorizada a entrega do histórico digitalizado emitido pelo 
controle de registro acadêmico, desde que devidamente assinado e carimb

atualizado, preferencialmente emitido pela plataforma Lattes;

c) Comprovante de participação em programas de iniciação científica, tecnológica 
ou docência, quando houver; 

d) declaração de participação de comissão de organização de eventos; 
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com início 
previsto para Setembro de 2016 (data a ser informada posteriormente) e término 

Scholarships for 
receberá uma bolsa de estudos que cobrirá as seguintes 

Bolsa de manutenção pessoal durante o período de permanência no Canadá; 

candidatos aprovados não cobre o 
valor de emissão de documento de viagem (passaporte) e os custos com 

deverão realizar 
toda a documentação 

especificada. Inscrições incompletas e com falta de documentação não serão 

01 de Junho 

ta dos seguintes 

a) Histórico Escolar da Graduação, incluindo o semestre em curso no momento 
órico digitalizado emitido pelo 

assinado e carimbado); 

emitido pela plataforma Lattes; 

c) Comprovante de participação em programas de iniciação científica, tecnológica 



 

 
 

 

  

e) uma carta de motivação expondo os motivos que lhe qualificam com um 
candidato ideal para a seleção

f) comprovante de proficiência

7.4. Além da documentação acima especificada, o candidato deverá solicita
pelo menos dois professores o preenchimento de uma carta de recomendação
modelo fornecido pela presente convocatória. As cartas de recomendação 
deverão ser encaminhadas diretamente pelos professores sem nenhum 
intermédio dos alunos para o e
dia 01/06/2016. Só serão considerados aptos os candidatos que obtiverem pelo 
menos a nota 70 (setenta) nas duas cartas de recomendação emitidas pelos 
docentes.  

7.5  Os documentos, referidos nos itens 7.3 deverão ser
<selecaointernacional@iftm.edu.br>, até à

8. Da seleção 

8.1. Após o recebimento de todas as inscrições, será formada uma comissão 
especialmente composta para 
utilizados para a definição do integrante da comitiva institucional respeitarão o
critérios contidos no item 7.3

8.2. A definição da presente seleção se dará a partir do somatório dos seguintes 
critérios: 

a. Ter nota média de 7,0 ou superior, no 
b. Média das notas obtidas nas cartas de recomendação + 
c. Nota obtida na carta de motivação
d. Participação em projetos de pesquisa devidamente registrado 

Pesquisa (PROPI IFTM), ou qualquer outro setor/
20 pontos, sendo 5 pontos para cada projeto. Para serem considerados válidos, 
considera-se o período mínimo de 6 meses de participação em cada projeto. 
Para participação em projeto de pesquisa de longa duração, considera
pontos para cada 6 meses de trabalhados, res
20 pontos. Projetos com duração inferior a seis meses não serão considerados.
+ 

e. Participação em projetos de extensão devidamente registrado
Extensão (PROEXT IFT
(máximo 20 pontos, sendo 5 pontos para cada projeto. Para serem considerados 
válidos, considera-se o período mínimo de 4
projeto. Para participação em projeto de pesquisa de lo
se 5 pontos para cada 4 meses de trabalhados, respeitando a pontuação 

                                                             
2
 Será realizada uma oferta do TOEFL ITP especialmente voltada para 10 primeiros colocados, após a análise dos demais documentos n

inscrição. A prova será aplicada na Reitoria do IFTM, na cidade de 

confirmada posteriormente. Assim, os alunos que não tiverem a certificação exigida, est

analisado na segunda etapa de avaliação, após a aplicação do teste. Ressalta

aplicação e análise, serão identificados os 2 candidatos representantes do 
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e) uma carta de motivação expondo os motivos que lhe qualificam com um 
candidato ideal para a seleção. 

f) comprovante de proficiência conforme item 4.g.2.  

.4. Além da documentação acima especificada, o candidato deverá solicita
pelo menos dois professores o preenchimento de uma carta de recomendação
modelo fornecido pela presente convocatória. As cartas de recomendação 
deverão ser encaminhadas diretamente pelos professores sem nenhum 
intermédio dos alunos para o e-mail <selecaointernacional@iftm.edu.br

Só serão considerados aptos os candidatos que obtiverem pelo 
menos a nota 70 (setenta) nas duas cartas de recomendação emitidas pelos 

ocumentos, referidos nos itens 7.3 deverão ser enviados para 
@iftm.edu.br>, até às 23h59 do último dia de inscrição.

.1. Após o recebimento de todas as inscrições, será formada uma comissão 
especialmente composta para avaliação das candidaturas. Os instrum
utilizados para a definição do integrante da comitiva institucional respeitarão o
critérios contidos no item 7.3. 

A definição da presente seleção se dará a partir do somatório dos seguintes 

Ter nota média de 7,0 ou superior, no momento da candidatura + 
dia das notas obtidas nas cartas de recomendação +  

Nota obtida na carta de motivação (até 50 pontos) + 
Participação em projetos de pesquisa devidamente registrado na Pró-reitora de 

, ou qualquer outro setor/instituição compatível 
0 pontos, sendo 5 pontos para cada projeto. Para serem considerados válidos, 

se o período mínimo de 6 meses de participação em cada projeto. 
Para participação em projeto de pesquisa de longa duração, considera
pontos para cada 6 meses de trabalhados, respeitando a pontuação máxima de 

. Projetos com duração inferior a seis meses não serão considerados.

Participação em projetos de extensão devidamente registrados na Pró-reitora d
PROEXT IFTM) ou qualquer outro setor/instituição compatível

0 pontos, sendo 5 pontos para cada projeto. Para serem considerados 
se o período mínimo de 4 meses de participação em cada 

projeto. Para participação em projeto de pesquisa de longa duração, considera
meses de trabalhados, respeitando a pontuação 

especialmente voltada para 10 primeiros colocados, após a análise dos demais documentos n

, na cidade de Uberaba, com data prevista de aplicação entre 06/06/2016 e 07

confirmada posteriormente. Assim, os alunos que não tiverem a certificação exigida, estão isentos da apresentação deste documento, pois este requisito só será 

analisado na segunda etapa de avaliação, após a aplicação do teste. Ressalta-se que o requisito da proficiência em Inglês é de caráter eliminatório e após sua 

o identificados os 2 candidatos representantes do IFTM.  
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e) uma carta de motivação expondo os motivos que lhe qualificam com um 

.4. Além da documentação acima especificada, o candidato deverá solicitar a 
pelo menos dois professores o preenchimento de uma carta de recomendação no 
modelo fornecido pela presente convocatória. As cartas de recomendação 
deverão ser encaminhadas diretamente pelos professores sem nenhum 

lecaointernacional@iftm.edu.br> até o 
Só serão considerados aptos os candidatos que obtiverem pelo 

menos a nota 70 (setenta) nas duas cartas de recomendação emitidas pelos 

 o e-mail: 
s 23h59 do último dia de inscrição. 

.1. Após o recebimento de todas as inscrições, será formada uma comissão 
Os instrumentos 

utilizados para a definição do integrante da comitiva institucional respeitarão os 

A definição da presente seleção se dará a partir do somatório dos seguintes 

reitora de 
 (máximo 

0 pontos, sendo 5 pontos para cada projeto. Para serem considerados válidos, 
se o período mínimo de 6 meses de participação em cada projeto. 

Para participação em projeto de pesquisa de longa duração, considera-se 5 
peitando a pontuação máxima de 

. Projetos com duração inferior a seis meses não serão considerados.) 

reitora de 
ou qualquer outro setor/instituição compatível 

0 pontos, sendo 5 pontos para cada projeto. Para serem considerados 
meses de participação em cada 

onsidera-
meses de trabalhados, respeitando a pontuação máxima 

especialmente voltada para 10 primeiros colocados, após a análise dos demais documentos necessários para a 

a prevista de aplicação entre 06/06/2016 e 07/06/2016 – a data será 

ão isentos da apresentação deste documento, pois este requisito só será 

se que o requisito da proficiência em Inglês é de caráter eliminatório e após sua 



 

 
 

 

  

de 20 pontos. Projetos com duração inferior a quatro
considerados) + 

f. Organização de eventos d
evento, sendo 6 a pontuação máxima) +

g. Publicação de trabalhos acadê
publicação, sendo 10 a pontuação máxima);
publicado e do certificado de publicação indicando
consideradas publicações as divulgações científicas em meio impresso ou 
eletrônico. Resumos em anais de congressos não são considerados como 
publicação. 

h. Participação com trabalho aprovado como pôster ou comunicação oral em 
eventos acadêmico-científicos (5 pontos
pontuação máxima); Pode
evento o resumo publicado nos anais do evento. Entretanto, este documento não 
isenta o candidato de apresenta
não garante a efetiva apresentação do trabalho;

i. Participação como ouvinte em 
participação, sendo 10 a pontuação máxima. 

A nota final da seleção será o 

        
Item da 
seleção 

a + b + c 

Pontuação 
máxima 

100 100 50 

      
 
8.3. Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos que 
obtiverem a maior valor 
item 7.2 da presente chamada e que também consigam apresentar o 
de proficiência em língua estrangeira com a pontuação mínima estipulada
Candidatos que não tenham realizado o exame de proficiência ou que não 
entreguem certificados compatíveis no prazo determinado serão considerados 
eliminados. Candidatos qu
tenham a pontuação mínima determinada de conhecimento linguístico também 
serão considerados eliminados do processo.   

9. Das vagas disponíveis 

Serão disponibilizadas 2 
programa de tecnólogo, sendo 
último, da seleção realizada pelo CICan e o Conif, que determinarão quem serão 
os 10 alunos dos IF’s das instituições da rede federal 
programa. 
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etos com duração inferior a quatro meses não serão 

Organização de eventos de cunho acadêmico-científico (3 pontos para cada 
a pontuação máxima) + 

Publicação de trabalhos acadêmicos como autor ou co-autor (5 pontos para cada 
0 a pontuação máxima); Demanda-se o envio do trabalho 

publicado e do certificado de publicação indicando o local de publicação. São 
consideradas publicações as divulgações científicas em meio impresso ou 
eletrônico. Resumos em anais de congressos não são considerados como 

Participação com trabalho aprovado como pôster ou comunicação oral em 
científicos (5 pontos para cada participação, sendo 1
Pode-se apresentar junto a comprovação de participação no 

evento o resumo publicado nos anais do evento. Entretanto, este documento não 
isenta o candidato de apresentar o certificado de apresentação, pois o resumo 
não garante a efetiva apresentação do trabalho; 
Participação como ouvinte em eventos acadêmico-científicos (2 pontos para cada 

a pontuação máxima.  

A nota final da seleção será o resultado de: 

          
+ d + e + f + g + h 

 20 20 6 10 10

          

.3. Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos que 
valor resultante do somatório dos critérios apresentados no 

item 7.2 da presente chamada e que também consigam apresentar o certificado 
de proficiência em língua estrangeira com a pontuação mínima estipulada
Candidatos que não tenham realizado o exame de proficiência ou que não 
entreguem certificados compatíveis no prazo determinado serão considerados 
eliminados. Candidatos que tenham realizado o teste de proficiência e que não 
tenham a pontuação mínima determinada de conhecimento linguístico também 
serão considerados eliminados do processo.    

 vagas para estudantes do IFTM exclusivamente para 
programa de tecnólogo, sendo que os dois alunos selecionados participarão, por 
último, da seleção realizada pelo CICan e o Conif, que determinarão quem serão 

das instituições da rede federal brasileira a participa
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meses não serão 

pontos para cada 

os para cada 
se o envio do trabalho 

o local de publicação. São 
consideradas publicações as divulgações científicas em meio impresso ou 
eletrônico. Resumos em anais de congressos não são considerados como 

Participação com trabalho aprovado como pôster ou comunicação oral em 
para cada participação, sendo 10 a 

se apresentar junto a comprovação de participação no 
evento o resumo publicado nos anais do evento. Entretanto, este documento não 

pois o resumo 

para cada 

    
 + i   

10 10   

    

.3. Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos que 
resultante do somatório dos critérios apresentados no 

certificado 
de proficiência em língua estrangeira com a pontuação mínima estipulada. 
Candidatos que não tenham realizado o exame de proficiência ou que não 
entreguem certificados compatíveis no prazo determinado serão considerados 

e tenham realizado o teste de proficiência e que não 
tenham a pontuação mínima determinada de conhecimento linguístico também 

exclusivamente para 
que os dois alunos selecionados participarão, por 

último, da seleção realizada pelo CICan e o Conif, que determinarão quem serão 
a participarem do 



 

 
 

 

  

10. Do resultado 

10.1. Os resultados (tanto da pré
divulgados no site do IFTM
e nos demais espaços que forem
acadêmico. Os estudantes aprovados serão diretamente comunicados de sua 
aprovação por e-mail e por
Idiomas e Relações Internacionais

10.2. O resultado da presente
de Junho de 2016. O resultado final da seleção do programa, com a 
10 alunos dos IF’s das instituições da rede federal brasileira 
será divulgado em 30 de Junho de 2016.

10.3. Após a divulgação do resultado
maior brevidade possível a emissão do documento de viagem (passaporte)
a realização da viagem
providenciar a emissão do passaporte

11.Cronograma da Seleção e demais datas referentes ao programa

No cronograma abaixo há algumas informações com datas previstas. A 
confirmação das datas se dará posteriormente, ao longo do processo de pré
seleção e da seleção final.

Data 

23/05/216 Divulgação da chamada de pré

De 25/05/2016 a 
01/06/2016 

02/06/2016 

03/06/2016 

Divulgação parcial dos 10 alunos convocados pa

Os 10 alunos selecionados deverão providenciar 
Document Checklist / Liste de contrôle des documents 

conforme solicitado pelo 

06/06/2016 ou 
07/06/2016 

Aplicação da prova TOEFL iTP na 

13/06/2016 a 
14/06/2016 

Divulgação do resultado final da pré
indicação dos 2 candidatos representantes da instituição para 

a avaliação final realizada pelo CICan e pelo Conif

30/06/2016 
Divulgação do resultado final da seleção, com a relação dos 
10 estudantes dos 
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(tanto da pré-seleção quanto do resultado final),
IFTM (www.iftm.edu.br), nas páginas dos campi envolvidos 

e nos demais espaços que forem considerados compatíveis com o programa 
acadêmico. Os estudantes aprovados serão diretamente comunicados de sua 

mail e por telefone pela Coordenação Geral do Centro de 
nternacionais.  

O resultado da presente pré-seleção estará disponível entre os dias 13 e 14
O resultado final da seleção do programa, com a relação dos 

dos IF’s das instituições da rede federal brasileira que irão ao Canadá, 
será divulgado em 30 de Junho de 2016. 

Após a divulgação do resultado final, o estudante deverá providenciar na 
maior brevidade possível a emissão do documento de viagem (passaporte)
a realização da viagem. Cabe exclusivamente ao candidato selecionado 
providenciar a emissão do passaporte e visto em tempo hábil.  

ronograma da Seleção e demais datas referentes ao programa 

No cronograma abaixo há algumas informações com datas previstas. A 
confirmação das datas se dará posteriormente, ao longo do processo de pré
seleção e da seleção final. 

Etapa 

Divulgação da chamada de pré-seleção do IFTM

Período de Inscrição 

Avaliação das candidaturas 
Divulgação parcial dos 10 alunos convocados para realizarem 

a prova do TOEFL ITP 
Os 10 alunos selecionados deverão providenciar 

Document Checklist / Liste de contrôle des documents 
conforme solicitado pelo Colleges and Institutes Canada 

(CICan) - (anexo 2) 

Aplicação da prova TOEFL iTP na Reitoria do IFTM

Divulgação do resultado final da pré-seleção do IFTM
indicação dos 2 candidatos representantes da instituição para 

a avaliação final realizada pelo CICan e pelo Conif

Divulgação do resultado final da seleção, com a relação dos 
10 estudantes dos dos IF’s das instituições da rede federal 

brasileira que irão ao Canadá 
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seleção quanto do resultado final), serão 
), nas páginas dos campi envolvidos 

considerados compatíveis com o programa 
acadêmico. Os estudantes aprovados serão diretamente comunicados de sua 

o Geral do Centro de 

entre os dias 13 e 14 
relação dos 

que irão ao Canadá, 

, o estudante deverá providenciar na 
maior brevidade possível a emissão do documento de viagem (passaporte) para 

ao candidato selecionado 

No cronograma abaixo há algumas informações com datas previstas. A 
confirmação das datas se dará posteriormente, ao longo do processo de pré-

TM 

ra realizarem 

Os 10 alunos selecionados deverão providenciar  
Document Checklist / Liste de contrôle des documents 

Colleges and Institutes Canada 

TM 

IFTM, com a 
indicação dos 2 candidatos representantes da instituição para 

a avaliação final realizada pelo CICan e pelo Conif 

Divulgação do resultado final da seleção, com a relação dos 
dos IF’s das instituições da rede federal 



 

 
 

 

  

Julho de 2016 Divulgação das instituições canadenses de destino que 

Julho - Agosto de 
2016 Providenciar passaporte e visto 

Setembro de 2016 

Setembro - 
Dezembro de 2016 
Janeiro – Abril/Maio 

de 2017 
Maio/Junho - Agosto 

de 2017 
Setembro - 

Dezembro de 2017 

Dezembro de 2017 
 
12. Informações Adicionais 

12.1. A Coordenação Geral do Centro de I
funciona de segunda a sexta
Júnior, 2900, Univercidade, Uberaba
mail internacional@iftm.edu.br

12.2. Os casos não contemplados com a presente chamada serão avaliados por 
uma comissão especialmente 

12.3. A presente chamada de pré
CONIF/AI nº 01/2016 de 20 de maio de 2016. 

12.4. Os(as) alunos(as) eventualmente selecionado
programa no Canadá obriga
seu retorno ao Brasil.  

Coordenadora Geral do 
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Divulgação das instituições canadenses de destino que 
recepcionarão os estudantes brasileiros 

Providenciar passaporte e visto - responsabilidade do aluno

Viagem para o Canadá 

Curso de idiomas  

Primeiro Semestre Letivo 

Estágio 

Segundo semestre Acadêmico 

Retorno ao Brasil 

 

o Geral do Centro de Idiomas e Relações Internacionais 
funciona de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00, na Av. Randolfo Borges 
Júnior, 2900, Univercidade, Uberaba. O nosso telefone é (34) 3326-1141

.edu.br.  

. Os casos não contemplados com a presente chamada serão avaliados por 
uma comissão especialmente composta para este fim.   

. A presente chamada de pré-seleção é regida pela chamada pública 
CONIF/AI nº 01/2016 de 20 de maio de 2016.  

s) eventualmente selecionados(as) para participar no 
programa no Canadá obrigam-se a retomar seus estudos imediatamente após o 

Uberaba, 23 de Maio de 2016. 

 
Juliana Vilela Alves Pacheco 

Geral do Centro de Idiomas e Relações Internacionais
 

 
Roberto Gil Rodrigues Almeida 

Reitor   
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Divulgação das instituições canadenses de destino que 

responsabilidade do aluno 

nternacionais  
Randolfo Borges 

1141 e o e-

. Os casos não contemplados com a presente chamada serão avaliados por 

seleção é regida pela chamada pública 

s) para participar no 
se a retomar seus estudos imediatamente após o 

nternacionais 



 

 
 

 

  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROGRAMAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Câmpus: 

Percentual de conclusão do Curso:

Nº RG: 

Endereço: 

Telefone fixo:(   )     - 

E-mail: 

Link para Currículo Lattes: 

Edital para o qual está se candidatando:

CONHECIMENTO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Idioma 

 Inglês 

 Francês 

 Espanhol 

 Outros. Quais? _________________________

Possui certificado de proficiência em língua estrangeira?

ATUAÇÃO ACADÊMICA 

Participação em atividades de ensino, pesquisa e/ou 

 BIC 

 BIC Jr 

 PET 

 PBIC 

Apresentou trabalho em evento científico/semana acadêmica?

Possui publicação de trabalho científico?
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO (IFTM) 
COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS – REITORIA 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROGRAMAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

INTERNACIONAL (ANEXO 1) 

Ano de entrada: Nº Matrícula:  

Percentual de conclusão do Curso: CRE (Coeficiente de Rendimento Estudantil):

Nº CPF:  

Celular: (   )     - 

Edital para o qual está se candidatando: 

CONHECIMENTO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Nível 

 Básico  Intermediário 

 Básico  Intermediário 

 Básico  Intermediário 

Outros. Quais? _________________________  Básico  Intermediário 

Possui certificado de proficiência em língua estrangeira?  SIM 

Participação em atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão 

 PBID 

 TP 

 Monitoria 

 Outros _________________________

Apresentou trabalho em evento científico/semana acadêmica?  SIM 

Possui publicação de trabalho científico?  SIM 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROGRAMAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

CRE (Coeficiente de Rendimento Estudantil): 

 Avançado 

 Avançado 

 Avançado 

 Avançado 

 NÃO 

Outros _________________________ 

 NÃO 

 NÃO 



 

 
 

 

  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES 

DOCUMENT CHECKLIST / LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS 
CONFORME SOLICITADO PELO 

This document checklist is to help you verify that you are sending all the supporting documents necessary 
to process your scholarship application to study in Canada.  If any of the supporting documentation listed 
below is missing, the processing of your application will be rejected.  
documents a été conçue pour vous assurer que les pièces justifi
demande de bourse pour étudier au Canada accompagnent votre demande.  Dans l’éventualité où 
certaines des pièces justificatives énumérées ci
demande sera rejeté.    
 
All academic transcripts in a language other than English or French must be translated.  You will need to 
provide a copy of your transcripts along with a translated copy into English or French. / Tous les relevés de 
notes dansuneautre langue quel’anglaisou le français
de vos relevés de notes accompagnée d’une copie de la traduction anglaise ou française.
 
Please verify and check each item you are sending
chaque item que vous acheminez avec votre demande.
 

 Application Form / Formulaire de demande
 

 Proof of citizenship:copy of your valid
copie de votre passeport valide ou de votre carte d’identité nationale (RG#).
 

 Official copy of your latest academic
/ Copie officielle de votre plus récent relevé de notes provenant de l’établissement q
fréquentez présentement au Brésil.
 

 Translation of your latest academic
française de votre plus récent relevé 
 

 Brief description of the program you are currently
translated into English or French. / Brève description du programme
présentement au Brésil accompagnée des descriptions de cours traduits en anglais ou en français.
 

 Curriculum vitae (resume) in English or French.
 

 Proof of completion and results of language proficiency test (TOEFL iBT, TOEFL ITP, IELTS, TCF, 
TFI, etc.) completed in 2014 or after. / Preuve de réussite et résultats d’un test 
linguistiques (TOEFL iBT, TOEFL ITP, IELTS,TCF,TFI,  etc.) complete en 2014 ou après.
 

 Letter of intentfrom the candidate in English or French. / Lettre d’intenti
la part du candidat. 

  

Chamada CICan Scholarships for Brazilian IF Students

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO (IFTM) 
COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS – REITORIA 

DOCUMENT CHECKLIST / LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS 
CONFORME SOLICITADO PELO COLLEGES AND INSTITUTES CANADA 

(CICAN) - (ANEXO 2) 
 

This document checklist is to help you verify that you are sending all the supporting documents necessary 
scholarship application to study in Canada.  If any of the supporting documentation listed 

below is missing, the processing of your application will be rejected.  / Cette liste de contrôle des 
documents a été conçue pour vous assurer que les pièces justificatives nécessaires au traitement de votre 
demande de bourse pour étudier au Canada accompagnent votre demande.  Dans l’éventualité où 
certaines des pièces justificatives énumérées ci-dessous soient manquantes, le traitement de votre 

All academic transcripts in a language other than English or French must be translated.  You will need to 
provide a copy of your transcripts along with a translated copy into English or French. / Tous les relevés de 

sou le français doiventêtre traduits.  Vous devez fournir une copie 
de vos relevés de notes accompagnée d’une copie de la traduction anglaise ou française.

verify and check each item you are sending with your application. / Veuillez vérifier et coc
chaque item que vous acheminez avec votre demande. 

Application Form / Formulaire de demande 

valid passport or National ID card (RG#) / Preuve de citoyenneté:  
copie de votre passeport valide ou de votre carte d’identité nationale (RG#). 

academic transcript from the institution you are presentlyattending in Brazil. 
/ Copie officielle de votre plus récent relevé de notes provenant de l’établissement q
fréquentez présentement au Brésil. 

academic transcript into English or French. / Traduction anglaise ou
française de votre plus récent relevé de notes. 

Brief description of the program you are currently studying in Brazil along with
into English or French. / Brève description du programme dans lequel vous étudiez 

présentement au Brésil accompagnée des descriptions de cours traduits en anglais ou en français.

Curriculum vitae (resume) in English or French. 

Proof of completion and results of language proficiency test (TOEFL iBT, TOEFL ITP, IELTS, TCF, 
TFI, etc.) completed in 2014 or after. / Preuve de réussite et résultats d’un test 
linguistiques (TOEFL iBT, TOEFL ITP, IELTS,TCF,TFI,  etc.) complete en 2014 ou après.

Letter of intentfrom the candidate in English or French. / Lettre d’intention en anglais ou en français de 
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FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES 

DOCUMENT CHECKLIST / LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS 
COLLEGES AND INSTITUTES CANADA 

This document checklist is to help you verify that you are sending all the supporting documents necessary 
scholarship application to study in Canada.  If any of the supporting documentation listed 

/ Cette liste de contrôle des 
catives nécessaires au traitement de votre 

demande de bourse pour étudier au Canada accompagnent votre demande.  Dans l’éventualité où 
dessous soient manquantes, le traitement de votre 

All academic transcripts in a language other than English or French must be translated.  You will need to 
provide a copy of your transcripts along with a translated copy into English or French. / Tous les relevés de 

Vous devez fournir une copie 
de vos relevés de notes accompagnée d’une copie de la traduction anglaise ou française. 

your application. / Veuillez vérifier et cocher 

passport or National ID card (RG#) / Preuve de citoyenneté:  

from the institution you are presentlyattending in Brazil. 
/ Copie officielle de votre plus récent relevé de notes provenant de l’établissement que vous 

into English or French. / Traduction anglaise ou 

with course descriptions 
dans lequel vous étudiez 

présentement au Brésil accompagnée des descriptions de cours traduits en anglais ou en français. 

Proof of completion and results of language proficiency test (TOEFL iBT, TOEFL ITP, IELTS, TCF, 
TFI, etc.) completed in 2014 or after. / Preuve de réussite et résultats d’un test de compétences 
linguistiques (TOEFL iBT, TOEFL ITP, IELTS,TCF,TFI,  etc.) complete en 2014 ou après. 

on en anglais ou en français de 



 

 
 

 

  

 
 Letter of support from the student’s program coordinator (in Brazil) in English or French. / Lettre 

d’appui en anglais ou en français du coordonnateur de programme de l’étudiant (au Brésil).  
 

 Statement of commitment through
experience among the academic 
accepte de diffuser son experience d’échange avec la collectivité de l’enseignement supérieur.
 

 Signed copy of the Release of Personal Information Consent Form. / Copie signée du formulaire
d’autorisation à la divulgation de renseignements personnels. 
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Letter of support from the student’s program coordinator (in Brazil) in English or French. / Lettre 
n français du coordonnateur de programme de l’étudiant (au Brésil).  

through which the candidate agrees to disseminatehis/her exchange 
 community. / Délcaration d’engagement par lequel le candidat 

diffuser son experience d’échange avec la collectivité de l’enseignement supérieur.

Signed copy of the Release of Personal Information Consent Form. / Copie signée du formulaire
d’autorisation à la divulgation de renseignements personnels.  
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Letter of support from the student’s program coordinator (in Brazil) in English or French. / Lettre 
n français du coordonnateur de programme de l’étudiant (au Brésil).   

which the candidate agrees to disseminatehis/her exchange 
community. / Délcaration d’engagement par lequel le candidat 

diffuser son experience d’échange avec la collectivité de l’enseignement supérieur. 

Signed copy of the Release of Personal Information Consent Form. / Copie signée du formulaire 


