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Fulbright Community College Initiative Program Scholarships (CCI) for Brazilian IFTM Students 

 

Chamada para Pré-Seleção das candidaturas de alunos 
interessados em participar do programa de mobilidade internacional Fulbright Community 

College Initiative Program Scholarships (CCI) for Brazilian IFTM Students  - Retificada 

 
  O Programa Community Community Initiative (CCI) é um programa do Bureau de 
Educação e Assuntos Culturais (ECA) do Departamento de Estado dos Estados Unidos que visa o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos selecionados. Esta chamada tem o objetivo de 
selecionar até 9 estudantes dos  cursos tecnológicos presenciais: 

1.      Tecnologia Em Análise E Desenvolvimento De Sistemas; 
2.       Tecnologia Em Marketing; 
3.       Tecnologia Em Gestão Comercial; 
4.       Tecnologia Em Sistema Para A Internet; 
 
do Instituto Federal do Triângulo Mineiro para estudarem por 10 meses nos Estados Unidos, em 
instituições conveniadas (faculdades ou institutos).  

O programa será integralmente financiado pela Fulbright e proporcionará aos estudantes do IFTM 
dos cursos de graduação curta (Tecnólogos) em tecnologia em análise e desenvolvimento de 
sistemas, tecnologia em marketing, tecnologia em gestão comercial e tecnologia em sistemas para 
a internet a oportunidade de melhorarem sua proficiência em língua estrangeira (inglês), além da 
oferta de complementação de sua formação acadêmica, através da mobilidade internacional em 
instituições norte-americanas.  

1. Objetivos do Programa  

 
O Programa CCI oferece aos participantes oportunidades de expandir as habilidades acadêmicas 
em campos específicos de estudo, vivenciar a cultura norte-americana e compartilhar sua cultura 
nas comunidades dos EUA. 
Os estudantes do programa CCI devem dedicar-se integralmente ao curso de estudo e participar 
plenamente de programas promovidos pela instituição anfitriã.   

2. Da participação do aluno do IFTM no Programa "Fulbright Community College Initiative 
Program Scholarships (CCI) for Brazilian IFTM Students" 

 
Considerando que este programa advém de uma colaboração entre a Fulbright e o IFTM e que até 9 
vagas são destinadas aos alunos de 4 cursos superiores de curta duração (tecnólogos - item 3 do 
edital) ofertados pelo IFTM, estabeleceu-se que cada instituição deverá indicar até 18 alunos (que 
serão pré-selecionados internamente) e a documentação e o resultado da seleção dos mesmos 
serão encaminhados à Fulbright, que realizará a seleção final. 
 
Os cursos selecionados (todos os cursos superiores de curta duração – tecnólogos) foram 
determinados pela Fulbright e Community Colleges norte-americanos. O IFTM não teve qualquer 
poder decisório sobre a elegibilidade dos cursos.  
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3. Dos cursos envolvidos 

 
O “Fulbright Community College Initiative Program Scholarships (CCI) for Brazilian IFTM 
Students” no IFTM, destina-se EXCLUSIVAMENTE a alunos de cursos de tecnologia (Tecnólogos) 
disponíveis na instituição e tornam-se elegíveis apenas alunos dos programas de: Tecnologia em 
Análise e desenvolvimento de sistemas (Campus Ituiutaba, Paracatu, Patrocínio e Uberaba Parque 
Tecnológico); Tecnologia em Gestão Comercial (Campus Patrocínio), Tecnologia em Sistemas para 
Internet (Campus Uberlândia Centro) e Tecnologia em Marketing (Campus Uberlândia Centro). 
  

4. Das Condições para participação 

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

a. Ser aluno do IFTM; 
b. Estar regularmente matriculado em um dos cursos elegíveis para o programa; 
c. TODOS os alunos matriculados nos 4 (quatro) cursos (item 3), que até junho de 2018 estejam no 

2º semestre ou tenham concluído até 50% do curso; 
d. Não ter sido contemplado com bolsa de graduação sanduíche no exterior, financiada no todo ou 

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

e. Fornecer resultado de teste de proficiência TOEFL ITP. 
f.  Possuir conhecimento básico de trabalho da Língua Inglesa como demonstrado por um escore 

TOEFL ITP mínimo de 400 ou superior
 1
*. 

g. Ter 18 anos ou mais quando o programa de mobilidade internacional iniciar. 
h. Não ter concluído ou cursado outro curso superior por mais de 3 anos (tecnológico ou 

bacharelado/ licenciatura). 
i. Estar disponível para iniciar o programa de intercâmbio acadêmico nos Estados Unidos em julho 

ou agosto de 2018. 

j. Não ter sido bolsista de qualquer programa de mobilidade internacional 
 

5. Do período de permanência no exterior 

O Período de permanência em território norte-americano será de 10 meses, com início previsto para 
Julho/Agosto de 2018 (data a ser informada posteriormente). 

6. Dos benefícios da bolsa 

6.1. O estudante selecionado a participar Programa “Fulbright Community College Initiative 
Program Scholarships (CCI) for Brazilian IFTM Students” receberá uma bolsa de estudos que 
cobrirá as seguintes despesas: 

• Emissão do visto J-1. 

                                                           
1
 Haverá uma oferta especial do exame TOEFL ITP para alunos do IFTM candidatos à presente chamada em dezembro de 

2017. Caso o candidato já possua certificação, com nota igual ou superior à exigida na chamada, poderá ser dispensado da 
realização da prova do TOEFL ITP que será aplicada gratuitamente pelo IFTM desde que o certificado esteja dentro da 
validade exigida para o programa, ou seja, ter sido realizado após 01/06/2016.  
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• Viagem de ida e volta da cidade natal do participante para a instituição anfitriã nos Estados 
Unidos. 
• Matrícula e taxas obrigatórias da faculdade. 
• Habitação e refeições. 
• Pequeno subsídio para livros e despesas acessórias. 
• Cobertura de acidente limitado e doença que é compatível com o visto J1. 
• Uma variedade de atividades de desenvolvimento pessoal e profissional.  

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

7. Da inscrição: 

7.1. Os estudantes interessados em participar da presente chamada deverão realizar suas 
inscrições dentro do prazo estabelecido enviando toda a documentação especificada. Inscrições 
incompletas e com falta de documentação não serão aceitas. 

7.2. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 10 de novembro de 2017 a 10 de dezembro 
de 2017. 

7.3. A documentação necessária para a inscrição consta dos seguintes instrumentos: 

a) Histórico Escolar da Graduação ou boletim escolar, incluindo o semestre em curso no momento 
da inscrição com média geral acumulada (MGA); (está autorizada a entrega do histórico digitalizado 
emitido pelo controle de registro acadêmico, desde que devidamente assinado e carimbado); 

b) Preencher digitado, respostas em inglês o "Community College Initiative Program Student 
Application 2018-2019” conforme instruções (anexo I). 

c) cópia do documento de identificação. 

7.4 Os documentos, referidos nos itens 7.3 deverão ser enviados para o e-mail: 
<selecaointernacional@iftm.edu.br>, até as 23h59 do último dia de inscrição. 

8. Da seleção 

8.1. Após o recebimento de todas as inscrições, será realizado o TOEFL ITP gratuitamente para 
todos os inscritos. Posteriormente, será formada uma comissão especialmente composta para 
avaliação das candidaturas. Os instrumentos utilizados para a definição do integrante da comitiva 
institucional respeitarão os critérios contidos no item 7.3. 

8.2. A definição da presente seleção se dará a partir das maiores notas dos seguintes critérios: 

a. Maiores notas no TOEFL ITP; 
b. Maior média Geral Acumulada; 
c. Menor número de reprovações e infrequências. 

8.3. Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos que obtiverem a maior valor 
resultante nos critérios apresentados no item 8.2 da presente chamada e que também conseguirem 
apresentar o certificado de proficiência em língua estrangeira com a pontuação mínima estipulada. 
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Candidatos que não tenham realizado o exame de proficiência ou que não entreguem os 
documentos solicitados 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.    

8.4. A equipe da Fulbright Brasil realizará uma entrevista com os 18 selecionados em Janeiro de 
2018 no IFTM. 

9. Das vagas disponíveis 

Serão disponibilizadas até 9 vagas para estudantes do IFTM exclusivamente para programa de 
tecnólogo (conforme item 3), sendo que os 18 alunos selecionados participarão, por último, da 
seleção realizada pela Fulbright, que determinará quem serão os até 9 alunos do IFTM que 
participarão do programa. 

10. Do resultado 

10.1. Os resultados (tanto da pré-seleção quanto do resultado final) serão divulgados no site do 
IFTM (www.iftm.edu.br/internacional/editais), 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 aprovação por e-mail pela Coordenação Geral 
do Centro de Idiomas e Relações Internacionais.  

10.2. O resultado da presente pré-seleção estará disponível com data provável em abril de 2018. O 
resultado final da seleção do programa, com a relação dos até 9 alunos do IFTM será divulgado em 
data provável de junho de 2018. 

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

 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 Etapa 

09/11/2017 Divulgação da chamada de pré-seleção do IFTM 

De 10/11/17 a 
10/12/2017 

Período de Inscrição 

13/12/2017 Avaliação das candidaturas 

Previsão dezembro 
2017 

Divulgação parcial dos alunos convocados para realizarem a prova 
do TOEFL ITP 

Após o resultado, dois 
dias  

Prazo para recursos 

http://www.iftm.edu.br/
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Previsão dezembro 
2017 

Aplicação da prova TOEFL ITP na Reitoria do IFTM 

Previsão maio 2018 
Divulgação do resultado final da seleção, com a relação de até 9 

estudantes do IFTM que irão aos Estados Unidos 

Após resultado final Providenciar passaporte e visto - responsabilidade do aluno 

Previsão julho/agosto 
2018 

Viagem para os Estados Unidos 

Julho/agosto 2018 Primeiro Semestre Letivo 

Após 10 meses do 
início do semestre 

letivo 
Retorno ao Brasil 

 
12. Informações Adicionais 

12.1. A Coordenação 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, Univerdecidade, Uberaba. O 
nosso telefone é (34) 3326-1141 e o e-mail, selecaointernacional@iftm.edu.br.  

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

12.4. Os(as) alunos(as) eventualmente selecionados(as) para participar no programa obrigam-se a 

retomar seus estudos imediatamente após o seu retorno ao Brasil.  

13. Do Foro 

Por força do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, o Foro competente para dirimir eventuais 

controvérsias resultantes da presente chamada é o da Justiça Federal de Uberaba, Estado de 

Minas Gerais. 

 

Uberaba, 09 de novembro de 2017. 

 

Tâmara Favarato Abdanur Resende             Roberto Gil Rodrigues Almeida 
Coordenadora Geral Substituta do Centro de                                                                Reitor   
     Idiomas e Relações Internacionais 

mailto:internacional@iftm.edu.br

