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Edital de Chamada Pública N° 47/2020, de 6 de fevereiro de 2020

MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL 2020-2

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO -

IFSP

0 Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), no uso

de suas atribuições legais, torna público a Chamada Pública do IFSP n° 47/2020—para Mobilidade

Estudantil Internacional 2020-2.

1. DA FINALIDADE

1.1. Divulgar aos estudantes regularmente matriculados em cursos superiores de graduação
(Bacharelados e Licenciaturas) das Instituições de Ensino Superior Estrangeiras (IES) parceiras que
tenham interesse em cursar componentes curriculares no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo — IFSP nos cursos de Tecnologias', Bacharelados e Licenciaturas.

1.2. A participação no programa visa à inserção de estudantes estrangeiros no IFSP, como instrumento
complementar de sua formação acadêmico-profissional, por meio do contato com diferentes métodos,
processos e tecnologias voltadas ao aprendizado, ao aprofundamento, à difusão e ao compartilhamento
de experiências acadêmicas, cientificas e culturais.

1.3. Os estudantes poderão se candidatar para cursarem componentes curriculares nos cursos
disponibilizados pelo *IFSP e correlatos aos da instituição estrangeira parceira.

2. DOS OBJETIVOS

2.1. 0 IFSP tem por objetivos:

a) disponibilizar a realização de estudos, cursos e atividades de ensino, pesquisa e extensão no IFSP;

b) contribuir para a melhoria da qualidade da educação profissional, cientifica e tecnológica;

cutp.„I Os cursos de Tecnologia no Brasil sap considerados de nível superior, mesmo nível que as licenciaturas e bacharelados ao
correspondendo aos cursos técnicos.
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c) proporcionar ao estudante estrangeirb:

c.1) o conhecimento de outras realidades socioculturais e econômicas;

c.2) o desenvolvimento de competências para atuação profissional em ambiente transnacional;

c.3) o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento critico, contribuindo para

seu desenvolvimento humano e profissional; e,

c.4) o contato com diferentes métodos, técnicas e processos em sua área de formação.

3. DAS CARACTERÍSTICA DOS CURSOS E DO ANO ACADÊMICO NO BRASIL

3.1. 0 IFSP disponibiliza os três (3) níveis de ensino superior existentes no Brasil, a saber:

3.1.1. Tecnológico/de Tecnologia: os cursos de Tecnologia no Brasil são considerados de nível

superior, não correspondendo aos cursos técnicos das IES estrangeiras. Tem duração de dois a

três anos e meio, com as seguintes caiacteristicas: a) foco especifico (ex.: Gestão Ambiental,

Agronegócios), formando profissionais especializados em seguimentos de divas especificas em

determinada profissão; b) pesquisa focada na inovação e nas necessidades da sociedade; e, c)

foco em aplicações práticas e objetivas, associada ao setor produtivo. O. nível de ensino e

exigência são semelhantes à graduação. •

3.1.1.1. É essencial e de responsabilidade do estudante estrangeiro, que queira cursar

disciplinas em um curso tecnológico do IFSP, que verifique antecipadamente se a sua

instituição de origem aceita a disciplina para equivalência.

3.1.2. Bacharelado: equivalente aos cursos das instituições estrangeiras, tem duração de quatro

a seis anos (oito a doze semestres). 0 Bacharelado possui ênfase em aspectos mais conceituais,

teóricos e que privilegiam a pesquisa acadêmica. É de cunho mais generalista, oferecendo uma

visão menos aprofundada de uma quantidade maior de assuntos, com disciplinas teóricas e

algumas práticas, oportunizando ter contato com inúmeras Areas de uma determinada atuação

da profissão.

321.3. Licenciatura: o curso de licenciatura tem por objetivo formar professores/educadores em
determinada área do conhecimento (ex.: química, matemática, inglês, história). Eles duram

quatro anos e abordam grande parte do currículo do bacharel, acrescidos de disciplinas de cunho

pedagógico. Os licenciados nestes cursos são aptos a ministrarem aulas na Educação Básica

(Ensino Fundamental e Médio).

3.2. 0 Ano Acadêmico/Letivo no Brasil começa em fevereiro e se encerra em dezembro. 0 10 semestre,

normalmente, se inicia na primeira semana de fevereiro e se encerra no inicio de julho. 0 2° semestre,

normalmente, se inicia na última semana de julho e se encerra em meados de dezembro. 0 presente
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edital se refere ao 2° semestre de 2020, com ipicio em final de julho/inicio de agosto e término em

meados de dezembro.

4. DAS VAGAS, DOS BENEFÍCIOS E DA DURAÇÃO DO AUXÍLIO

4.1. Serão disponibilizadas vagas, para o 2° Semestre de 2020, para estudantes regularmente

matriculados nos cursos superiores de graduação (Bacharelados e Licenciaturas) das Instituições de

Ensino Superior (IES) estrangeiras com as quais o IFSP tem acordo de cooperação, baseando-se nas

tratativas/reciprocidade com cada instituição, conforme tabela abaixo:

Sigla Nome da Instituição
Estrangeira Parceira

Pais Quantidade
de Vagas
(semestrais)

Características do
Intercâmbio

IPP Instituto Politécnico do Porto Portugal 2 Sem bolsa
IPCA Instituto Politécnico do Cávado

e Ave
Portugal 2 Sem bolsa

IPB Instituto 'Politécnico de
Braganca

Portugal 4 Com bolsa

IPG Instituto Politécnico de Guarda Portugal 2 Sem bolsa
VIGO Universidade de Vigo Espanha 2 Sem bolsa

. UP Universidade do Porto Portugal 2 Sem bolsa .

4.2. A concessão da bolsa de intercâmbio do IFSP depende do acordo de cooperação firmado entre

cada uma das Instituições de Ensino Superior Estrangeiras, protocolada em regime de reciprocidade.

4.3. A bolsa de intercâmbio concedida pelo IF SP corresponde a uma quantia mensal na moeda

brasileira (Reais — R$) para que o estudante intercambista bolsista cubra seus gastos de Moradia,

Alimentação e Transporte no Brasil. 0 estudante intercambista sera o responsável por administrar suas

despesas.

4.3.1. A 'bolsa não cobre seguro saúde, de acidente e de repatriação obrigatórios, taxas para

retirada de documentação, passagem aérea e terrestre, material escolar e imprevistos.

Aconselha-se que o estudante traga algum recurso extra para intercorrências.
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4.4. Em todos os campi do IFSP, há uma cantina ou lanchonete em que os estudantes intercambistas
podem fazer suas refeições. Apenas alguns campi possuem restaurante estudantil. Em todas as
situações as refeições serão cobradas.2

4.5. 0 IFSP não possui alojamento estudantil, mas auxilia os estudantes intercambistas na procura de

moradia.

4.6. Não há cobrança de taxas acadêmicas para estudantes intercambistas sejam bolsistas ou não, pois
o IFSP, por ser uma instituição pública federal, é gratuita para todos os seus estudantes.

4.7. Toda a documentação necessária para a entrada no Brasil é de responsabilidade do estudante

intercambista.

4.8. 0 2° semestre acadêmico de 2020 do IFSP se inicia no final de julho e termina em meados de

dezembro (a data precisa pode ser verificada no calendário acadêmico dos cursos superiores do campus

selecionado).

4.9. Os candidatos selecionados devem estar no Brasil e iniciar suas atividades acadêmicas até no

máximo meados de agosto.

5. DOS CURSOS ENVOLVIDOS

5.1. As informações sobre os Campi os cursos e as disciplinas disponibilizadas para receber estudantes

intercambistas estão especificados no Anexo IV deste edital.

6. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

6.1. Não ser cidadão(ã) brasileiro(a).

6.2. Estar regularmente matriculado(a) em um curso/programa de graduação. na IES estrangeira

parceira equivalente ou com aderência ao curso pretendido no IFSP.

6.3. Ter integralizado os primeiro e segundo semestres do curso de graduação em que está regularmente
matriculado no momento da candidatura, e ter cumprido no máximo 70% (setenta por cento) da carga

horária do curso no momento previsto para a viagem;

6:5. Cumprir com os critérios e prazos estabelecidos nesta chamada pública.

6.6. Ter idade igual ou superior a 18 anos até a data da viagem;

2 De modo geral, as refeições nas cantinas, nas lanchonetes e restaurantes estudantis nos campi do IFSP tem prep mais
barato que o praticado na regifto.
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7. DAS INSCRIÇÕES

7.1. As inscrições das candidaturas devem ser realizadas até o dia 07 de abril de 2020, is 23h59

(horário de Brasilia- Brasil).

7.2. 0 candidato que tem intenção de efetuar mobilidade para o IFSP deverá contatar o Gabinete de

Relações Internacionais (ou equivalente) da sua instituição, pois a candidatura e a seleção dos

estudantes são de responsabilidade da instituição de origem, assim como, a sua realização. O IFSP não

aceita candidaturas individuais realizadas diretamente pelos estudantes. A candidatura tem que ser

enviada pelo gabinete de relações internacionais ou equivalente da instituição de origem.

7.3. Caberá ao candidato providenciar os seguintes documentos:

a) formulário de candidatura para intercambistas—IFSP devidamente preenchido e assinado (Anexo I);
b) termo de compromisso devidamente preenchido e assinado (Anexo II);
c) plano de estudos no IFSP (Anexo III). OBS.: o estudante deverá escolher as disciplinas referentes
aos semestres pares do curso, a não ser que haja orientação em contrário;
d) cópia das páginas principais do passaporte com identificação do estudante;
e) comprovante de matricula emitido pelo Instituição de Ensino Superior parceira;

O histórico escolar atualizado e autenticado pela IES parceira, contendo:
e 1) a carga horária dos componentes curriculares integralizados com aprovação;
e2) a carga horária dos componentes curriculares em curso com data prevista para término; e,
e3) a carga horária total do curso;

h) foto digital (em jpeg).

7.4. Para o correto preenchimento do "Plano de Estudos — antes da mobilidade", o estudante deve

consultar os componentes curriculares no site do curso pretendido do campus selecionado no IFSP. Os

cursos e campus disponíveis para rèceber estudantes intercambistas, bem como seus respectivos

endereços eletrônicos estão disponíveis no ANEXO IV deste edital;

7.4.1. Sugerimos que o preenchimento do "Plano de Estudos — antes da mobilidade" seja

realizado com o acompanhamento do Coordenador de Curso ou equivalente no qual o estudante

está matriculado na instituição de Origem, visando à escolha de componentes curriculares que

possibilitem aproveitamento dos mesmos, quando do seu retorno.

7.5. Não serão aceitas inscrições realizadas em desacordo com as normas e prazos do presente edital.

7.6. Os documentos dos candidatos selecionados em cada IES parceira devem ser encaminhados em

formato PDF, com exceção da foto (em jpeg). O arquivo ,deve ter o nome do candidato, seguido da

sigla da IES (NomeCandidato_SiglaIES).

7.7. Os documentos deverão ser enviados para Assessoria de Relações Internacionais (ARINTER) do

IFSP, para os seguintes endereços eletrônicos: arinter@ifsp.edu.br, com cópia para gab@ifsp.edu.br.
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8. DO CRONOGRAMA

8.1. 0 Cronograma deste edital fica assim definido:

. Fases .

‘

Prazo

1. Publicação dó edital 06/02/2020

2. Submissão das candidaturas pela IES parceira 07/02 a 05/04/2020

3. Homologação das candidaturas 17/04/2020

4. Envio de e-mail pelo IFSP com.carta de aceite e orientações iniciais
A partir de

27/04/2020

9. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

9.1. Somente serão homologadas as candidaturas que estiverem em conformidade com as normas

constantes no presente edital.

10. DO RESULTADO

10.1. 0 resultado sera divulgado no site do IFSP (www.ifsp.edu.br) e por e-mail enviado ao candidato

selecionado, com cópia para o Gabinete de Relações Internacionais (ou equivalente) da instituição de

origem, pela ARINTER ot:t pelo representante da ARINTER no campus de acolhimento/destino.

10.2. Após a divulgação do resultado final, o estudante deverá providenciar, na maior brevidade

possível, a emissão da documentação (passaporte, visto, etc) para airealização da viagem, bem como

entrar em contato com o(a) representante da ARINTER do Campus escolhido.

10.3. Cabe exclusivamente ao candidato selecionado providenciar a emissão do passaporte, visto,

passagem e seguro saúde, de acidente e de repatriação em tempo hábil.

11. DAS ATRIBUIÇÕES E DOS DEVERES

11.1. São atribuições e deveres dos estudantes selecionados para o programa:

a) ler e observar a documentação exigida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP) e Instituição de origem;

b) manter contato permanente com o Representante da ARINTER do IF SP no seu campus e
com o responsável pela mobilidade da Instituição de Ensino Superior parceira de origem, sempre com
cópia para o endereço eletrônico arinter(difsp.edu.br ;

%fic) preencher e providenciar os documentos de regularização solicitados pelo IFSP e ela
instituição de origem; /
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d) entrar em contato com o representante da ARINTER no Campus e coordenador do curso,

assim que obtiver o aceite do IFSP para a mobilidade no Brasil, com o objetivo de estabelecer os

procedimentos iniciais antes e no momento da chegada ao Brasil;
e) apresentar-se ao representante da ARINTER no Campus e ao Coordenador do curso do IFSP,

assim que chegar no Brasil e no campus;
O providenciar passaporte válido, em período anterior à data marcada para a viagem, e legalizar

a permanência no pais logo após a sua chegada;
g) obter o visto de estudante, de acordo com as condições estabelecidas entre o Ministério das

Relações Exteriores do Brasil — Palácio do Itamarati e o pais de origem;
h) providenciar um seguro de saúde, de acidente e de repatriação que atenda as exigências do

Brasil que deverá ter validade durante todo o período de intercâmbio no pais;
i) obter informações relacionadas à sua estadia— hospedagem, trâmite migratório, inscrição no

• curso do campus do IFSP, etc — junto ao coordenador do curso e ao representante da ARINTER do

campus;
j) informar-se sobre o deslocamento para a cidade de destino e para o campus do IFSP;
k) permanecer no campus escolhido do IFSP, durante o período de mobilidade;
1) custear todas as despesas na mobilidade e as não cobertas pela bolsa, quando houver;
m) participar de apresentação à comunidade acadêmica do IFSP ou de seu campus se solicitado

para relatar as experiências vivenciadas na instituição e no pais;
n) respeitar e cumprir as normas do IFSP e do Campus; e
o) zelar pelo cumprimento das 'normas do presente edital.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO

12.1. 0 acompanhamento e a homologação da execução das atividades do estudante em mobilidade

serão realizados pela Coordenação do Curso do aluno no IFSP com ciência do representante da

ARINTER do campus;

12.2. Após concluído o período de intercâmbio, os documentos do aluno deverão ser encaminhados

para a ARINTER.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Casos omissos serão analisados por um representante da Pró-Reitoria de Ensino (PRE) e pela

Assessoria de Relações Internacionais (ARINTER) do IFSP.

Sao Paulo, 03 de fevereiro de 2020.

Eduardo Antonio Modena
Reitor do IFSP
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ANEXO I

FORNIULAR10 DE CANDIDATURA PARA INTERCAMBISTAS - IFSP

ACORDO DE COOPERAÇÃO com (nome 1ES parceira)

1- DADOS PESSOAIS DO ESTUDANTE

Nome Completo: 

Nome da Mae: 

Nome do Pai:

Data de Nascimento (DD/MM/AAAA): / / / Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

Cidade e Pais de Nascimento: 

Nacionalidade: Estado Civil:

No. do Passaporte:  Validade: 

Endereço: 

Cidade: Estado/Província: 

Código Postal:  Pais: 

Telefone: E-mail:

Portador de Necessidade Especial? ( ) Sim ( ) Não. Se sim, especificar: 

Em caso de Emergência Contatar:

Nome:  Parentesco: 

Endereço: 

Telefone: E-mail:

2- INFORMAÇÕES ACADÊMICAS

2.1 Curso que deseja frequentar no 1FSP:

Campus:

Inicio do intercâmbio: ( ) 10. Semestre
(de fevereiro a julho)

( ) 2°. semestre.
(de julho a dezembro)

Ano:

2.2 Instituição de Origem: 

a) Endereço da Instituição: 

b) Nome do curso na instituição de origem:
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c) Número de semestres já cursados: 

d) Nome do-Coordenador do Curso: 

e) Telefone:  E-mail: 

f) Nome do Contato da Assessoria de Relações Internacionais:

g) Telefone:

IMPORTANTE

E-mail:

• Para estudar no Brasil é preciso ter visto de estudante, seguindo as instruções do Palácio do Itamarati,

Ministério de Relações Exteriores. E de responsabilidade do aluno providenciar o visto de estudante.

• É obrigatório que o estudante tenha um seguro saúde, de acidente e de repatriação obrigatórios que cubra

todo o período de estadia no Brasil.

• Providenciar o número de CPF junto a Receita Federal para abertura de conta no Banco do Brasil, para

receber o valor da bolsa de estudos (se for o caso), assim que chegar ao Brasil.

• Entrar em contato com o representante da Assessoria de Relações Internacionais do Campus selecionado

do IFSP o mais brevemente possível.

Atesto que todas as informações fornecidas nesse formulário são verdadeiras.

Assinatura: 

Local: Data:

9
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ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO

Termo de compromisso para candidato à Mobilidade Estudantil Internacional 2020-2 — Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) — Brasil

Eu,

aluno regularmente matriculado no Curso

do

, matricula

(nome da instituição de

ensino superior de origem), declaro que li e estou de acordo com as atribuições e deveres abaixo especificados:

Atribuições e deveres dos estudantes selecionados para o programa:
a) ler e observar a documentação exigida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

(IFSP) e Instituição de origem;

b) manter contato permanente com os representantes da Assessoria de Relações Internacionais do IFSP em cada
campus e com o responsável pela mobilidade da Instituição de Ensino Superior de origem;

c) preencher e providenciar os documentos de regularização solicitados pelo IFSP e pela instituição de origem;
d) entrar em contato com o representante da Assessoria de Relações Internacionais no Campus e coordenador

do curso, assim que obtiver o aceite do IFSP para a mobilidade no Brasil, com o objetivo de estabelecer os
procedimentos iniciais antes e no momento da chegada ao Brasil;

e) apresentar-se ao representante da Assessoria de Relações Internacionais e ao Coordenador do curso do IFSP,
assim que chegar no campus/ no Brasil;

f) providenciar passaporte válido de acordo com as exigências do Brasil, em período anterior à data marcada
para a viagem, e legalizar a permanência no pais logo após a sua chegada;

g) tramitar o visto de estudante, de acordo com as condições estabelecidas por acordo entre o Brasil e o pais de

origem;

h) providenciar um seguro de saúde, de acidente e de repatriação que atenda as exigências do Brasil e do IFSP;
i) obter informações relacionadas 6. sua estada, como: hospedagem, trâmite migratório e inscrição no campus do

IFSP, junto ao coordenador do curso e ao representante da Assessoria de Relações internacionais do Campus;

j) informar-se sobre a deslocamento para a cidade e o Campus do IFSP;

k) permanecer no Campus do IFSP escolhido, durante o período de mobilidade;

1) custear as demais despesas não cobertas pela bolsa, quando houver bolsa;
m) participar de apresentação à comunidade acadêmica do IFSP ou de seu campus se solicitado para relatar as

experiências vivenciadas na instituição e no pais;

n) respeitar e cumprir as normas do IFSP e do Campus; e

o) zelar pelo cumprimento das normas do presente edital.

Assinatura do candidato
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ANEXO Ill

Proposta de Plano de Estudos no IFSP — antes da mobilidade

ALUNO: .

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM:

INSTITUIÇÃO DE DESTINO: IFSP — Campus:

CURSO:

Período previsto da mobilidade: de 1 1 a / /

d Antes da Mobilidade ,

Código da
Unidade
Curricular

Ncime da Unidade CurricUlar da Instituição de Acolhimento
(conforme indicado no clamp de estudos)

Semestre/Ano
[Por ex 1"/21

Número de
Créditos

(ou horas. que sera
atnbuido pelo IFSP
após conclusão com
aproveitamento)

/ .
, •

TOTAL
Compromisso, assinaturas e carimbo (carimbo da instituição de origem (obrigatório); do IFSP (coso se apliquei):

Ao assinar esse documento, o estudante, a instituição de origem e o IFSP declaram que estão cientes e de acordo com o plano

de estudo antes da mobilidade e gut irão cumprir todas as disposições acordadas pelas partes. A instituição „de origem

compromete-se a reconhecer todos os créditos obtidos no IFSP relativos a conclusão com aproveitamento em todas as unidades

curriculares e a contabilizá-las para o grau do estudante. 0 estudante e o IFSP irão comunicar a instituição de origem quaisquer

problemas ou alterações em relação ao programa de estudos, pessoas responsáveis e/ou período de estudos.

Assinatura do aluno: Data:

Assinatura do Coord. de Curso/IES de Origem:  Data:

Assinatura do Coord. de Curso/IFSP: Data:
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ANEXO IV - IFSP - Lista cursos superiores_mobilidade inbound 2020-2
NOME DO CURSO CAMPUS GRAU Site do campus Site do Curso Site da cidade

ADMINISTRAÇÃO Jacarei Bacharelado //icr tsp.edu.br/
https://portais.ifsp.edu.br/jcr/ x.php?option=com content https://www.cidade-brasil.com.br/muniCipIo-

jacarei.html&view=a
,:.,

rticle&id=95&catid=2
.J. 

ADMINISTRAÇÃO São Roque Bacharelado nttp://srq.ifsp.edutr/
http://srq.ifsp.edu.br/index.php/superiores/bacharel-em- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

administracao /195/sao-roque

AGRONEGÓCIO Award Tecnológico https://avr.ifsp.edu.br/
https://avr.ifsp.edu.br/index.php/superiores/57-ensino/82- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

tecnologia-em-agronegocio /37/avare

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS
Barretos Tecnológico

..

https://brt.ifsp.edu.br/portal/
https://brt.ifsp.edu.br/index.php/cursos/superiores/tecnologi https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP 

/43/barretosa-em-analise-e-desenvolvimento-de-sistemas

ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS
Bragança Paulista Tecnológico https://bra.ifsp.edu.br/

https://bra.ifsp.edu.br/cursos-artigos/121-tecnologia-em- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

analise-e-desenvolvimento-de-sisternas /56/braganca-paulista
ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS
Campinas Tecnológico ' 7 Ds://cmp.ifsp,edu.br/

https://cmp.ifsp.edu.br/index.php/ensino-superior/analise-e- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

desenvolvimento-de-sistemas /61/campinas
ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS
Campos do Jordão Tecnológico .ihttps://www fspcjo.edu.br/portal

https://www.ifspcjo.edu.br/index.php/superiores/tecnologia? https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

showall=&start=1 /62/campos-do-iordao
ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS
Capivari Tecnológico https://cpv.ifsp.edu.br/

https://cpv.ifsp.edu.br/index.php/superior https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-

tecnologico?id=513 capivari.html

ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS
Guarulhos Tecnológico httP://portal.ifspguarulhos.edu.br/

http://portal.ifspguarulhos.edu.br/index.php/superiores/tecn https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

ologia-ern-analise-e-desenvolvimento-de-sistemas.html /1022/guarulhos

ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS
Sao Carlos Tecnológico . .https://sclifsp.edu.br/

https://scl.ifsp.edu.br/index.php/cursos-do- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

campus.html?id=116:ads&catid=61 /184/sao-carlos
ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS
Sao Paulo Tecnológico ps://spo.ifsp.edu.br/ https://spo.ifsp.edu.br/tads

https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/193/sao-paulo—

ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS
Votuporanga Tecnológico http://vtp.ifsp.edu.br/site/

http://www2.ifsp.edu.br/index.p-hp/cursos/tecnologo/1018- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

tecnologi-em-analise-e-desenvolvimento-de-sistemas.html /1102/votuporanga

ARQUITETURA E URBANISMO Sao Paulo Bacharelado https://spo.ifsp.edu.br/ https://spo.ifsp.edu.br/arquitetura-e-urbanismo
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/193/sao-paulo

https: ifsp edu br/index//cbt. . . . php/superiores/61-cursos/242-AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Cubatão Tecnológico https://cbt.ifsp.edu.br/ https://www.encontracubatao.com.br/cubatao/
tecnologia-em-automacao-industrial-sai

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Guarulhos Tecnológico http://portal.ifspguarulhos.edu.br/
http://portal.ifspguarulhos.edu.br/index.php/superiores/tecn https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

ologia-ern-automacao-industrial.html /1022/guarulhos

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Piracicaba Tecnológico https://prc.ifsp.edu.br/
https://prcifsp.edu.br/inclex.php/superiores/tecnologia-em- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

automacao-industrial /151/piracicaba

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Sao Paulo Tecnológico https://spo.ifsp.edu.br/ https://spo.ifsp.edu.br/automacao-industrial
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/193/sao-paulo -

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Avare Licenciatura https://avr.ifsp.edu.br/
https://avr.ifsp.edu.br/index.php/superiores/2- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

uncategorised/87-lic-em-dencias-biologicas /37/avare

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS São Paulo Licenciatura https://spo.ifsp.edu.br/ https://spo.ifsp.edu.br/ciencias-biologicas
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/193/sao-paulo

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS São Roque Licenciatura http://srq.ifsp.edu.br/
http://srq.ifsp.edu.br/index.php/superiores/licenciatura-em- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP
ciencias-biologicas /195/sac- roque

ENGENHARIA CIVIL . Sao Paulo Bacharelado https://spo.ifsp.edu.br/ https://spo.ifsp.edutr/engenharia-civil
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/193/sao-paulo



ANEXO IV - IFSP - Lista cursos superiores_mobilidade inbound_2020-2
NOME DO CURSO CAMPUS GRAU Site do ampus Site do Curso Site da Cidade

ENGENHARIA CIVIL Votuporanga Bacharelado http://vtvifsp.edu.br/site/
http://vtp.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article.h https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/Sp 

/1102/votuporangatml?id=1121
ENGENHARIA DE CONTROLE E

AUTOMAÇÃO/186/sao-joao-da-boa-vista
São João da Boa Vista Bacharelado • s://www.sbv.ifspedu.br/•*p. https://www.sbv.ifsp.edu.br/engenharias?id=176

https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

ENGENHARIA ELETRÔNICA São Paulo Bacharelado https://spo.ifsp.edu.br/ https://spo.ifsp.edu.br/engenharia-eletronica
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/193/sao-Raulo

ENGENHARIA MECÂNICA Piracicaba Bacharelado
,

https://prcifsaedu.br/
https://prc.ifsp.edu.br/index.php/superiores/bacharelado-em- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP 

/15.1/piracicabaengenharia-mecanica

ENGENHARIA MECÂNICA Sertãozinho Bacharelado https://srt.ifsp.edu.br/ https://srt.ifsp.edu.br/cursos-s.rt?id=138
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/Sp

/202/sertaozinho

FÍSICA Birigui Licenciatura https://bri fsp.edu.br/portal2/.i 
https://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursosT https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP
superiores/licenciatura-em-fisica /49/birigui

FÍSICA Piracicaba Licenciatura .i https://prc fsp.edu.br/
https://prc.ifsp.edutr/index.php/supehores/licenciatura-em- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP 

/151/piracicabafisica

FÍSICA Sao Paulo Licenciatura - • .ps://spo.ifsp.edu.br/ s https://spaifsp.edu.br/fisica
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/193/sao-paulo_

GEOGRAFIA São Paulo Licenciatura https://spo.ifsp.edu.br/ ' https://spo.ifsp.edu.br/geografia
https://www.guiadoturismobrasil.corn/cidade/SP

/193/sao-paulo

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Sertãozinho Tecnológico htt-ps://srtifsp.edu.br/ https://srt.ifsp.edu.br/cur'sos-srt?id=154
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidadeiSP

/202/sertaozinho

GESTÃO DE TURISMO Barretos Tecnológico https://brt.ifsp.edu.br/portal/
https://brt.Ifsp.edu.br/index.php/cursos/superiores/tecnologi https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP 

/43/barretosa-em-gestao-de-turismo

GESTÃO DE TURISMO São Paulo Tecnológico https://spo.ifsp.edu.br/ https://spo.ifsp.edu.br/automacao-industrial
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/Sp

/193/sao-paulo

LETRAS - Português São Paulo Licenciatura https://spo.ifsp.edutr/ https://spo.ifsp.edu.br/Ietras
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/193/sao-paulo

LOGÍSTICA Suzan° Tecnológico ,- .//szn.ifsR,edu.br/porta12/
http://szn.ifsp.edu.br/portal2/index.php?option=com content https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-

suzano.html&view=article&id=277:logistica&catid=62:portal&Itemid=288

MANUTENÇÃO DE AERONAVES São Carlos Tecnológico ..s:.i //scl fsp.edu.br/
https://scl.ifsp.edu.br/index.php/cursos-do- https://www.gthadoturismobrasil.com/cidade/SP

campus.html?id=116:ads&catid=61 /184/sao-carlos

MATEMÁTICA Araraquara Licenciatura https://arq.ifsp.edu.br/portal/
https://arq.ifsp.edu.br/portaI/superiores/licenciatura-em- https://www.guiadoturismobrasil.corn/cidade/SP

matematica /29/araraquara

MATEMÁTICA Campos do Jordão Licenciatura https://www.ilspcio.edu.br/portal
https://www.ifspcjaedu.br/index.php/superiores/licenciatura https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP 

/62/campos-do-jordaos?showaIl=&start=1 —

MATEMÁTICA Caraguatatuba Licenciatura https://www.ifspcaraguatatuba.edutr/
https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/cursos/graduacao/lice https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP 

/66/caraguatatubanciatura-em-matematica

MATEMÁTICA Cubatão Licenciatura https://cbt.ifsp.edu.br/
https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/superiores/61-cursos/246-

https://www.encontracubatao.com.br/cubatao/
licenciatura-em-matematica-Ima

MATEMÁTICA Guarulhos Licenciatura httaliportal fspguarulhos.edu.br/.i 
http://portal.ifspguarulhos.edu.alindex.php/superiores/licen https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP 

/1022/guarulhosciatura-em-matematica.html

MATEMÁTICA Itapetininga Licenciatura https://itp.ifsp.edu.br/ifspitaP/
https://itp.ifsp.edu.br/index.php/ensino-superior/licenciatura- https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-

ern-matematica itapetininga.html

MATEMÁTICA São José dos Campos Licenciatura https://sjc.ifsp.edu.br/portal/ hups://sicifsp.edu.br/portal/index.php/superiores
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/190/sao-lose-dos-campos



ANEXO IV - IFSP - Lista cursos superiores_mobilidade inbound 2020-2
NOME DO CURSO CAMPUS GRAU Site do campus Site do Curso Site da Cidade

MATEMÁTICA São Paulo Licenciatura https://spo.ifsp.edu.br/ https://sposifsp.edu.br/matematica
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/193/sao-paulo

MECATRÔNICA INDUSTRIAL Birigui Tecnológico ‘ https://bri.ifsp.edu.briportal2/
https://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

superiores/tecnologia-em-mecatronica-industrial /49/birigui

MECATRÔNICA INDUSTRIAL Suzan° Tecnológico http://szn.ifsp.edu.br/portal2/
http://szn.ifsp.edu.br/portal2/index.php?option=com content https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-

suzano.html&view=article&id=371:mecatronica&catid=3&Itemid=288

PROCESSOS GERENCIAIS Caraguatatuba Tecnológico https://www.ifspcaraguatatuba,edu.br/
https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/cursos/graduacao/tec https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

nologia-em-processos-gerenciais /66/caraguatatuba

PROCESSOS GERENCIAIS São Carlos Tecnológico - li : .i . . s//s c I f sp e d u b r/
https://scl.ifsp.edu.br/index.php/cursos-do- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

campus.html?id=116:ads&catith--61 /184/sao-carlos

PROCESSOS QUÍMICOS Capivari Tecnológico https://cpv.ifsp.edu.br/
https://cpv.ifsp.edu.br/index.php/superior- https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-

tecnologico?id=879 capivari.html

QUÍMICA Capivari Licenciatura https://cpv.ifsp.edu.br/
https://cpv.ifsp.edu.br/index.php4institucionat/183- https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-

licenciatura-em-quimica capivari.html

QUÍMICA Catanduva Licenciatura “.ttp://ctd.ifsp.edu.br/portal/ http://ctd.ifsp.edu.br/portal/licenciatura-emrquimica
https://www.encontracatanduva.com.br/catand

L..±.91

cluiroICA Matão Licenciatura http://mto.ifsp.edu.br/
http://rpto.ifsp.edu.br/graduacao/132-licenciatura-em- https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-

qUIMICa matao.html

QUÍMICA São Paulo Licenciatura https://spo.ifsp.edu.br/ https://spo.ifsp.edu.br/quimica
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/193/sao-paulo

QUÍMICA Sertãozinho Licenciatura https://srt.ifsp.edu.br/ https://srt.ifsp.edu.br/cursos-srt?id=136
https.//www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

/202/sertaozinho

QUÍMICA Suzano Licenciatura http://szn.ifsp.edu.br/portal2/
http://sznifsp.edu.br/portal2/index.php?option=com content https://www.cidade-brasil.com.br/municipio- •

suzano.html&view=article&id=276:quimica&catid=3&Itemid=209
i

SISTEMAS ELÉTRICOS São Paulo Tecnológico nttps://spo.ifsp.edu.br/ https.://spo.ifsp.edu.br/sistemas-eletricos
https.//www.guiadoturismobrasil,com/cidade/SP

/193/sao-paulo

SISTEMAS PARA INTERNET Birigui Tecnológico .i https://bri fsp.edu.br/portal2/
https://bri.ifsp.edu.br/portal2/index.php/cursos- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

superiores/tecnologia-em-Sistemas-para-internet /49/birigui .

SISTEMAS PARA INTERNET Sio João da Boa Vista Tecnológico https//www.sbv.tfsp.edu.br/

https://www.sbv.ifsp.edu.br/index.php/component/content/a
https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

rticle/64-ensino/cursos/172-tecnologia-em-sistemas-para-
/186/saó-joao-da-boa-vista

internet

VITICULTURA E ENOLOGIA São Roque Tecnológico .i http://srq fsp.edutr/
http://srq.ifsp.edu.br/index.php/superiores/tecnologia-em- https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP

viticultura-e-enologia /195/sao-roque


