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EDITAL Nº 2/2020/GABINETE

A Reitora do Instttto Federal de Santa Catarina torna pública a aberttra do Edital para
seleção de candidatos matrictlados nos ctrsos stperiores ofertados pelo Instttto Federal de Santa
Catarina (IFSC) para attação em ações mtltdisciplinares relatias ao Projeto Lapassion ( LatinAmerica Practicee and Sof Skille for an Innovation Oriented Network ). Tais ações consistem em
prátcas latno-americanas e habilidades interpessoais em tma rede orientada para a inoiação do
Programa Eramts+, da União Etropeia e da Iniciatia de Fortalecimento e Capacitação para
Instttições de Ensino Stperior, objeto de parceria entre diiersas instttições internacionais e
brasileiras. As atiidades abrangidas neste Edital serão realizadas em Pelotas/RS, no Instttto Federal
Stl Rio Grandense – IFSUL.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Defne-se PROJETO LAPASSION como Prátcas Latno-Americanas e Habilidades Interpessoais
em tma Rede Orientada para a Inoiação do Programa Erasmts+, da União Etropeia e da Iniciatia de
Fortalecimento e Capacitação para Instttições de Ensino Stperior, gerenciada pela Agência de
Exectção Edtcacional, Atdioiistal e Ctlttral (EACEA).

1.2. Parceiros participanties doo PROJETO LAPASSION
Instttto Politccnico do Porto (IPP, Porttgal, coordenador); Uniiersidade de Tampere de Ciências
Aplicadas (TAMK, Finlândia); Uniiersidade de Vigo (UVIGO, Espanha); Uniiersidade de Salamanca
(USAL, Espanha); Instttto Federal de Edtcação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM, Brasil);
Instttto Federal de Goiás (IFG, Brasil); Instttto Federal do Maranhão (IFMA, Brasil); Instttto Federal
do Triângtlo Mineiro (IFTM, Brasil); Instttto Federal Stl-rio-grandense (IFStl, Brasil); Conselho dos
Reitores dos Insttttos Federais do Brasil (CONIF, Brasil); Uniiersidade da República do Urtgtai
(UDELAR, Urtgtai); Uniiersidade Tecnológica (UTEC, Urtgtai); Ftndação do Instttto Profssional
(DUOC, Chile); Uniiersidade Católica do Chile (PUC, Chile); Associação Empresarial de Porttgal,
Câmara de Comcrcio e Indústria (AEP, Porttgal).

1.3. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS ESTUDANTES SELECIONADOS
Os esttdantes selecionados deseniolierão Ações/Estágios Mtltdisciplinares caracterizados por:
I.

Projetos apresentados pelo meio enioliente (empresas e ottras organizações) ot
restltantes de ideias inoiadoras para criar prodttos/processos/seriiços;

II. Projetos desenioliidos por grtpos mtltdisciplinares de esttdantes, enioliendo pelo menos
3 domínios de conhecimento diferentes (Tecnologia, Design, Artes, Administração, Saúde,
Edtcação, etc.);
III. Projetos desenioliidos por grtpos de esttdantes de diferentes países (mtltctlttralismo,
lingtagem, etc.);
IV. Projetos ioltados ao desenioliimento de habilidades interpessoais (trabalho em eqtipe,
liderança, gerenciamento de confitos, negociação, etc.).

1.4. Língua ofcial exigidoa para atiuação no Projetio
Os esttdantes selecionados deierão ter condições de expressar-se, escreier e compreender
a Língta Inglesa.
1.5. Os esttdantes serão selecionados somente para partcipar do conjtnto de projetos
mtltdisciplinares, a ser realizado em Pelotias/Brasil no períodoo doe 23 doe março a 29 doe
maio doe 2020 (10 semanas). O tópico geral dos projetos mtltdisciplinares será desenioliido
no segtinte desafo: “Why am I a good choice to partcipate in the Lapassion @Pelotas
Multdisciplinary Projeect for the challenge:e How to improvee Accessibilitiy condoitionss?. (Por
qte sot tma boa escolha para partcipar do Projeto Mtltdisciplinar Lapassion @Pelotas
para o desafo: como melhorar as condições acessibilidade?).
2. CRONOGRAMA
Ptblicação do edital
Prazo para imptgnação do edital
Prazo para as inscrições

10/02/2020
10/02/2020 a 11/02/2020
10/02/2020 a 20/02/2020

Homologação Preliminar das Inscrições
Prazo para rectrso
Homologação das Inscrições e Diitlgação dos

21/02/2020
22/02/2020 a 25/02/2020

horários e locais das entreiistas (em língta

27/02/2020

inglesa)
Período de entreiistas
Diitlgação do restltado preliminar
Prazo para Rectrso
Diitlgação do restltado fnal

02/03/2020 a 03/03/2020
04/03/2020
05/03/2020
06/03/2020

Início das atiidades

23/03/2020

3. DAS VAGAS
3.1. Será selecionado 1 (UM) esttdante de ctrso stperior do IFSC, ctjo ctrso deierá estar na
relação de ctrsos citada no item 5.1
4. APOIO CONCEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO
4.1. O candidato qte for contemplado por este Edital receberá, por meio de depósito
bancário, tm atxílio fnanceiro ao esttdante.
4.2. O atxílio fnanceiro não tiem a fnalidade de cobrir totalmente as despesas. Não haierá
nenhtm aditio de atxílio fnanceiro por parte do IFSC. As despesas qte tltrapassarem o
ialor do atxílio concedido serão de responsabilidade do candidato.
4.3. O ialor do atxílio fnanceiro c de: R$ 4.200,00.

5. DA INSCRIÇÃO
5.1. O candidato deie atender aos segtintes critcrios no momento da inscrição para qte
esta seja considerada iálida pela comissão gestora deste Edital:
I. Ser brasileiro nato;
II. Ser altno regtlarmente matrictlado no IFSC, em tm dos segtintes ctrsos:
a) Análise e Desenioliimento de Sistemas;
b) Ciência da Compttação;
c) Engenharia de Prodtção;
d) Engenharia Eletrônica;
e) Engenharia de Controle e Attomação;
f) Engenharia Elctrica;

g) Engenharia Mecânica;
h) Engenharia Mecatrônica;
i) Engenharia de Telecomtnicações;
j) Ciências da Compttação;
k) Design de Moda;
l) Design de Prodtto;
m) Licenciattra em Física;
n) Prodtção Mtltmídia;
o) Radiologia;
p) Sistemas da Informação;
q) Licenciattra em Pedagogia Bilíngte;
r) Fabricação Mecânica.
III. Ter capacidade de compreensão e expressão oral e escrita em Língta Inglesa;
IV. Ter idade igtal ot stperior a 18 (dezoito) anos atc a data da inscrição;
V. Ter Coefciente de Rendimento Acadêmico igtal ot stperior a 6,5 (seis e meio);
VI. Ter integralizados, no ato da inscrição, no mínimo 40% e, no máximo, 85% do
ctrríctlo preiisto para set ctrso;
VII. Não serão aceitas inscrições de altnos qte tenham recebido qtaisqter das
segtintes medidas disciplinares nos últmos 12 (doze) meses:
a) adiertência escrita;
b) stspensão das atiidades escolares;

c) aplicação de medida socioedtcatia.
VIII. Respeitar datas e prazos estabelecidos neste Edital, assim como apresentar
todos os doctmentos exigidos pelo mesmo.
5.2.

A

inscrição

deierá

ser

realizada

exclusivamentie

por

meio

do

link

<http://bit.ly/inscricoeslapassion> no período de 10/02/2020 atié 20/02/2020, anexando os
doctmentos solicitados no item 5.3, qte deierão ser digitalizados nos formatos descritos no
formtlário de inscrição.
5.3. Deierão ser anexados na inscrição, no formato “.pdf”, os segtintes doctmentos:
a) Cópia de doctmento de identfcação ofcial (RG ot carteira de habilitação ot
carteira de trabalho);
b) Atestado de matríctla attalizado no respectio ctrso do IFSC;
c) Histórico escolar attal do ctrso em qte o candidato está matrictlado, com os
conceitos obtdos nas tnidades ctrrictlares já ctrsadas fornecido pelo SIGAA –
Sistema Integrado de Gestão de Atiidades Acadêmicas – IFSC, contendo o
Coefciente de Rendimento Acadêmico – CAA
OBS: Para os ctrsos não adeqtados ao RDP (Regimento Didátco Pedagógico), qte
não disponibilizem corretamente o CAA pelo SIGAA, o cálctlo deste índice será
realizado tsando as regras dispostas no Anexo I.
d) Carta de Motiação em inglês – Entende-se por carta de motiação doctmento
datado, assinado, escrito de próprio ptnho, no qtal o esttdante, após explicitar sets
dados pessoais e de ctrso, responderá a segtinte pergtnta: “Why am I a good
choice to partcipate in the Lapassion @Pelotas Multdisciplinary Projeect for the
challenge:e How to improvee Accessibilitiy condoitionss?. (Por qte sot tma boa escolha
para partcipar do Projeto Mtltdisciplinar Lapassion @Pelotas para o desafo: como
melhorar as condições acessibilidade?). Leiando em conta fatores como
contexttalização do tema, correção gramatcal, objetiidade e clareza na
argtmentação (no máximo uma página);

e) Ctrríctlo Vitae (modelo Lattee);
5.4. As informações prestadas no processo de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo o IFSC, no caso de dados incorretos, incompletos ot inierídicos, mesmo
qte constatados posteriormente, do direito de excltir o candidato deste processo de seleção
e declarar ntlos os atos pratcados em decorrência da inscrição.
6. DOS COMPROMISSOS DO ESTUDANTE SELECIONADOS
São compromissos do esttdante selecionado:
I. Apresentar tm relatório fnal, contendo prestação de contas e dados tccnicos
relatios ao desenioliimento do projeto, em atc 30 dias após o retorno das
atiidades;
II. O IFSC pode solicitar doctmentação e informações adicionais, entre ottras ações
de acompanhamento e aialiação dtrante o projeto.
7. ETAPA CLASSIFICATÓRIA
7.1 A análise e o jtlgamento das inscrições serão realizados por tma comissão gestora
composta por seriidores lotados no gabinete da reitoria.
7.2 A classifcação dos candidatos será defnida pela ponttação obtda com base nos
doctmentos e informações fornecidas pelos candidatos no momentio doa inscrição e de
acordo com os critcrios abaixo estabelecidos:
1º) Desempenho acadêmico por meio do Coefciente de Rendimento Acadêmico do
Histórico Escolar (60 pontos);
2º) Carta de motiação em Inglês intttlada “Why am I a good choice to partcipate in the
Lapassion @Pelotas Multdisciplinary Projeect for the challenge:e How to improvee
Accessibilitiy condoitionss?. (Por qte sot tma boa escolha para partcipar do Projeto
Mtltdisciplinar Lapassion @Pelotas para o desafo: como melhorar as condições
acessibilidade?). Leiando em conta fatores como contexttalização do tema, objetiidade e
clareza na argtmentação (10 pontos).
3°) Entreiista em língta inglesa (30 pontos).

Obseriações:
I. Candidattras realizadas fora do prazo ot com doctmentação incompleta e/ot ilegíieis
serão desconsideradas;
II. Os restltados serão diitlgados na página eletrônica do IFSC de acordo com o
cronograma estabelecido;
III. Nos casos de empate, a partr dos critcrios estabelecidos pelo Projeto Lapassion,
deierão ser priorizados, por ordem, os segtintes critcrios de desempate entre os
candidatos:
a. Maior tempo de matríctla efetia no ctrso;
b. Maior ponttação na entreiista;
c. Maior idade.
8. DOS RESULTADOS
8.1 O restltado de cada etapa constante no cronograma do item 2, será ptblicado nas datas
estabelecidas, no link <http://www.ifsc.edt.br/intercambio-esttdantl>.
8.2 É de responsabilidade excltsiia do candidato acompanhar as ptblicações de todas as
etapas.
9. CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO E REALIZAÇÃO DO
INTERCÂMBIO
9.1 Os altnos selecionados somente poderão receber o atxílio fnanceiro em conta-corrente
da qtal seja tttlar. Não será depositado o ialor referente à bolsa-atxílio em conta
potpança, ot em conta-corrente de terceiro, nem mesmo de pai, mãe ot irmãos.
9.2 O altno contemplado deierá encaminhar impreteriielmente atc 13/03/2020, o Plano de
Trabalho assinado por ele e pelo Coordenador do ctrso, conforme Anexo II.

10. DOS RECURSOS
10.1 O esttdante poderá interpor rectrso à inscrição e ao restltado fnal, conforme o
cronograma constante neste edital. A resposta aos rectrsos será oferecida em atc 1 (tm) dia
útl após o fm do prazo rectrsal.

10.1.1 A interposição de rectrso deie somente ser realizada em caso de injtstça ot falha
de interpretação realizada pela Comissão Gestora deste edital. Fica iedado qtalqter tso
deste articio para acrcscimo de doctmentos posteriores à inscrição ot alegação de
desconhecimento de qtalqter tm dos itens do Edital presente.
10.2 A interposição de rectrso deierá ser realizada iia formtlário LimeStriey, atraics dos
links: <http://bit.ly/rectrsoslapassion1> e <http://bit.ly/rectrsoslapassion2>, estando os
formtlários abertos apenas entre os dias 22/02/2020 a 25/02/2020 e no dia 05/03/2020,
respectiamente.
10.3 Não serão aceitos os rectrsos eniiados fora do prazo ot diferentemente do
estabelecido no item 10.2.

11. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
11.1 A concessão de bolsa-atxílio será realizada considerando o limite de disponibilidade
orçamentária do IFSC, podendo ser stspensa por este motio.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A Assessoria de Asstntos Estratcgicos e Internacionais proiidenciará a carta de
concessão de bolsa, bem como solicitará à instttição parceira a carta coniite.
12.2. A realização da inscrição implica na tácita aceitação das condições estabelecidas neste
Edital, das qtais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
12.3. O IFSC não se responsabiliza por qtalqter dano isico ot mental catsado ao esttdante
no decorrer de stas atiidades.
12.4. Caso o altno pretenda realizar tma reposição, esttdo dirigido, ialidar projetos de
concltsão de ctrso ot similares, o mesmo deierá constltar sets coordenadores sobre a
possibilidade. A ASSINT e a comissão gestora deste Edital não interiirão para a realização de
tais acordos, fcando isenta desta responsabilidade.

12.5. Os casos omissos serão resoliidos pela comissão gestora deste Edital.

Florianópolis, 10 de Feiereiro de 2020.

Maria Clara Kaschny Schneider
Reitora do IFSC
Attorizado iia processo nº 23292.004632/2020-03

