
 

Chamada Interna nº 02/2016/MEC/IFTM/CGCI-RI de 21 de junho de 2016 
 

INTERNATIONAL YOUTH CAMP 

 

CHAMADA PARA PRÉ-SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS DE ALUNOS 

INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO INTERNATIONAL YOUTH CAMP  

PRÉ-EVENTO DO CONGRESSO MUNDIAL WFCP 2016 

 

 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) juntamente 

com a Coordenação Geral do Centro de Idiomas e Relações Internacionais no uso de suas atribuições legais, 

leva ao conhecimento dos alunos interessados em participar da presente chamada na forma e condições 

estabelecidas abaixo. Em parceria com a WFCP – World Federation of Colleges and Polytechnics (Federação 

Mundial das Faculdades e Politécnicos), o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) sediará o 9ª WFCP 

- Congresso Mundial Bi-anual, sendo o International Youth Camp (Acampamento Internacional da 

Juventude) um pré-evento internacional que reúne jovens estudantes EPT representantes das instituições 

vinculadas à WFCP para discutirem o tema "O estudante da Educação Profissional e Tecnológica no século 

XXI".  

 

1. OBJETIVO: 

 

1.1. A Presente chamada tem por objetivo aprimorar o espírito de liderança e trabalho colaborativo 

proporcionando ao aluno do IFTM a oportunidade de participar do Pré-evento do Congresso Mundial 

da WFCP, International Youth Camp, selecionando 01 (um) estudante. 

 

1.2. A participação de um estudante do IFTM no presente evento é de grande importância, pois possibilita 

a troca de experiências que promovem o desenvolvimento de competências muito necessárias no 

mundo atual, como o trabalho colaborativo, a liderança e o empreendedorismo. O contato com agentes 

internacionais e jovens com experiências inspiradoras enriquece a formação e o percurso acadêmico 

e possibilita uma ampliação da visão de mundo e das perspectivas de futuro do estudante. 

 

1.3. Durante o evento, os alunos farão aulas de campo, participarão de dinâmicas de grupo, pesquisas, e 

produzirão um vídeo, além de participarem ativamente do Congresso. Eles participarão das discussões 

com os gestores presentes no Congresso WFCP, representando a voz do estudante (Youth Voice) de 

Educação Profissional e Tecnológica no evento. Para tanto, receberão curadoria de facilitadores de 

organizações geridas por jovens, que desenvolvem projetos voltados para ações e soluções por um 

mundo mais participativo, inclusivo e sustentável. 

 

 

http://wfcp.ifes.edu.br/
http://wfcp.ifes.edu.br/


 

2. PERÍODO DE PERMANÊNCIA / LOCAL: 

 

2.1. O período de permanência será de 19 de setembro a 25 de setembro de 2016. 

2.2. Será no estado do Espírito Santo, Brasil. Municípios a serem visitados: Itapina, Serra, Venda 

Nova do Imigrante e Vitória. 

2.3. Participação no Congresso da WFCP. 

 

3. PROGRAMAÇÃO: 

 

PROGRAMAÇÃO 

18.09.16 Chegada 

19.09.16 Vitória 

  Reunião de boas-vindas no Campus Vitória (Ifes) e visita técnica ao Arcelor Mittal-Steel & Mining 

20.09.16 Itapina 

  Atividades no Campus Itapina (Ifes), e visita técnica para o Rio Doce e arredores.  

21.09.16 Venda Nova do Imigrante 

  Atividades no Campus Venda Nova do Imigrante (Ifes) e visita técnica ao Parque Estadual da Pedra Azul 

22.09.16 Serra 

  Visita ao Campus Serra (Ifes), visita técnica ao Parque Botânico Vale 

23.09.16 Vitória 

  Participação no Congresso Internacional da WFCP 2016 

24.09.16 Vitória 

  Participação no Congresso Internacional da WFCP 2016 

25.09.16 Vitória 

  Participação no Congresso Internacional da WFCP 2016 

  (apresentação do vídeo na cerimônia de encerramento) 

26.09.16 Retorno 

 

4. PROPONENTES ELEGÍVEIS / REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE: 

 

4.1. São proponentes elegíveis para a presente Chamada Interna os estudantes regularmente matriculados 

nos cursos de nível técnico ou nível superior do IFTM que atendam os seguintes requisitos: 

 

4.1.1. Ter idade igual ou acima de 18 (dezoito) anos; 

4.1.2. Ter concluído no mínimo 1 (um) semestre do curso, sem reprovações ou notas incompletas 

ou repetições; 

4.1.3. Ter fluência na Língua Inglesa, com nível de proficiência B1 de acordo com o Quadro 

Comum Europeu: 

4.1.3.1. TOEFL ITP – Pontuação de 460 ou superior; 

4.1.3.2. TOEIC Bridge – Pontuação de 150 ou superior; 

4.1.4. Ter perfil de liderança, iniciativa, empreendedorismo, inovação e boa desenvoltura oral; 

4.1.5. Ter desempenho escolar de média igual a 6,0 ou superior. 



 

5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: 

 

5.1. Ficha de Inscrição preenchida (Anexo I); 

5.2. Cópia do RG; 

5.3. Histórico Escolar com média geral acumulada; 

5.4. Comprovante de proficiência ao que se refere o item 4.1.3; 

5.5. Carta de Recomendação de Docente1, com nota de pelo menos 70 (setenta) pontos; 

5.6. Elaborar o “Statement of Intent” em inglês conforme instruções (Anexo II); 

5.7. Declaração de Compromisso preenchida e assinada (Anexo III); 

5.8. Carta de Anuência do Diretor-Geral do Campus (Anexo IV). 

 

6. APOIO FINANCEIRO: 

 

6.1. O estudante selecionado a participar do evento INTERNATIONAL YOUTH CAMP receberá do 

IFTM o traslado de ida e volta; 

6.2. As demais despesas como transporte interno, alimentação e hospedagem serão de responsabilidade da 

organização, conforme regulamento do evento. 

 

7. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 

7.1. Os estudantes interessados em participar da presente chamada deverão realizar sua inscrição, enviando 

os documentos comprobatórios do item 05 no período de 22/06/2016 até às 18h de 27/06/2016, 

considerando o horário de Brasília/DF, para o e-mail selecaointernacional@iftm.edu.br.  

 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

8.1. Após o recebimento de todas as inscrições, será formada uma Comissão composta para avaliação das 

candidaturas respeitando os critérios estabelecidos nos itens 04 e 05. 

 

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

a) Nota obtida na Carta de Recomendação do Docente (até 100 pontos); 

b) Média igual a 6,0 ou superior (até 100 pontos); 

c) Entrevista psicológica, via Skype, analisando perfis de liderança, trabalho colaborativo e 

empreendedorismo (até 100 pontos). 

                                                           
1 O candidato deverá solicitar ao professor o preenchimento da Carta de Recomendação, sendo que o modelo deverá ser requisitado 

pelo Drespectivo professor à CDoordenação Geral do Centro  

Idiomas e Relações Internacionais, e enviado por este até às 17h do dia 27/06/2016, sem intermédio nenhum do aluno. O e-mail para 

solicitação e envio da carta de recomendação é selecaointernacional@iftm.edu.br. 

 

mailto:selecaointernacional@iftm.edu.br
mailto:selecaointernacional@iftm.edu.br


 

8.3. A nota final da seleção será o resultado de: 

Item da seleção (8.2) a b c 

Pontuação máxima 100 100 100 

 

8.4. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver a maior valor resultante do 

somatório dos critérios apresentados no item 8.2 da presente chamada. 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. 

 

8.5. Em caso de empate na nota total de candidatos seguirá a seguinte ordem: 

8.5.1. Maior nota de proficiência; 

8.5.2. Maior nota da entrevista; 

8.5.3. Maior nota da média geral acumulada. 

 

9. DO RESULTADO: 

 

9.1. O resultado será divulgado no dia 29/06/2016 no site do IFTM (www.iftm.edu.br). O estudante 

aprovado será diretamente comunicado por e-mail pela Coordenação Geral do Centro de Idiomas e 

Relações Internacionais. 

 

10. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO: 

 

10.1. No cronograma a seguir, constam as datas previstas para o processo de seleção. 

 

Data Etapa 

22/06/216 Divulgação da chamada de seleção no site do IFTM 

De 22/06/2016 a 27/06/2016 Período de inscrições. 

28/06/2016 Avaliação das documentações. 

28/06/2016 Entrevistas com os candidatos. 

30/06/2016 Publicação do resultado final 

 

 

http://www.iftm.edu.br/


 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

11.1. Em caso de dúvidas, favor contatar a Coordenação Geral do Centro de Idiomas e Relações 

Internacionais pelo e-mail: selecaointernacional@iftm.edu.br ou pelo telefone (34) 3326-1141, 

atendimento de segunda a sexta, das 08h às 17h. 

 

Uberaba, 21 de junho de 2016. 

 

                                                                                  

 

Juliana Vilela Alves Pacheco 

Coordenação Geral do Centro de idiomas e relações internacionais 

 

 

 

 

 

Roberto Gil Rodrigues Almeida 

Reitor   
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

Chamada Interna nº 02/2016/MEC/IFTM/CGCI-RI de 21 de junho de 2016 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO 

MINEIRO (IFTM) 

COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS – 

REITORIA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Curso:  

Campus: Ano de entrada: Nº Matrícula:  

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

Nº RG: Orgão Expedidor:  Nº CPF: ___.___.___-___ 

Endereço: 

Telefone fixo:(   )     - Celular: (   )     - 

E-mail: 

Link para Currículo Lattes: 

CONHECIMENTO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Idioma Nível 

 Inglês  Básico  Intermediário  Avançado 

 Francês  Básico  Intermediário  Avançado 

 Espanhol  Básico  Intermediário  Avançado 

 Outros. Quais? _________________________  Básico  Intermediário  Avançado 

Possui certificado de proficiência em língua estrangeira?  SIM  NÃO 

ATUAÇÃO ACADÊMICA E EXTERNA 

Participação em atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão. 

 BIC  PBID 

 BIC Jr  TP 

 PET  Monitoria 

 PBIC  Outros _________________________ 

 

 

 



 

ANEXO II – STATEMENT OF INTENT2 
 

1. Student’s personal details 

Name  

E-mail:  

Phone:  

Home Institution:  

Country:  

Program of Study:  

Expected completion date of studies:  

Date of Birth:  

 

2. Student’s statement of intent (please complete sections A. and B.) 

 

A. In 500 words or less, clearly explain your motivation for participating in the International Youth Camp 

at the WFCP 2016 World Congress in Vitória, Brazil. What do you seek to achieve during your stay 

and how will this experience contribute to your academic and skills development? 

 

B. In 500 words or less, clearly outline why you believe you should be selected to participate in the 

International Youth Camp. Focus on the unique contribution you would like to make to the Youth 

Camp and how your skills and background will enrich the experience for all participants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 We will only use the information given on your application form (and any supplementary information submitted by you) in order to 

consider whether to invite you to participate in the International Youth Camp and in order to communicate with you about progress 

with your application. 

 



 

 

 

ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Chamada Interna nº 02/2016/MEC/IFTM/CGCI-RI de 21 de junho de 2016 

 

International Youth Camp 

 

 

Eu, ______________________________________________________, portador do CPF 

_____________________, RG________________________, caso venha a ser selecionado(a) e 

aprovado(a) pela presente chamada, comprometo-me a dedicar-me integralmente às atividades 

durante o meu período de participação durante todo o evento. 

Na eventualidade da ocorrência de desistência em participar, por motivo fortuito ou de força maior, 

os organismos da chamada supracitada analisarão e tomarão as devidas providências, desde que 

previamente notificados por escrito em comunicado a ser enviado ao IFTM e CGCI-RI. 

Concordo ainda em disseminar as experiências adquiridas no evento à comunidade acadêmica de 

minha instituição por meio de relatório final com a respectiva apresentação em evento público, como 

palestra, workshop ou seminário. 

Ao assinar este termo de compromisso, declaro conhecer e concordar com todas as regras 

estabelecidas pela presente chamada. 

 

______________________________ de _______________ 2016. 

 

Cidade – Estado, Data   mês 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV – CARTA DE ANUÊNCIA DO DIRETOR-GERAL DO CAMPUS 

 

 

Chamada Interna nº 02/2016/MEC/IFTM/CGCI-RI de 21 de junho de 2016 

 

 

Eu,_____________________________________________________, Diretor-Geral do campus 

_______________________________________, nomeado sob portaria nº ________________, afirmo ter 

ciência da inscrição do aluno ____________________________na CHAMADA INTERNA Nº 

2/2016/MEC/IFTM/CGCI-RI de 21.06.2016, para participar do INTERNATIONAL YOUTH CAMP, e 

confirmo o apoio desta Diretoria nesta chamada para a participação no evento que acontecerão entre 18 a 26 

de setembro de 2016. 

 

 

______________________________ de _______________ 2016. 

 

Cidade – Estado, Data   mês 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Diretor-Geral do Campus 

 


