
RESOLUCĂO N." 973, DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 

O PRESIDENIE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAGCĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SĂO PAULO, no uso 
de suas atribuicoes regulamentares, e considerando a decisăo do Conselho Superior na 
reuniăo do dia 1 de outubro de 2013, resolve: 

Artigo 1*- Fixar os parâmetros para a mobilidade academica e validacăo de 

componentes curriculares cursados no exterior por alunos regularmente matriculados 

nos cursos ofertados pelo Instituto Federal de Educacăo, Ciencia e Tecnologia de Săo 
Paulo. 

Artigo 2” - Os parâmetros estabelecidos nesta resolucăo săo vâlidos para estudantes que 

participaram de programas de intercâmbio instituidos por convenios firmados pelo 

proprio IFSP ou por editais publicos lancados por outros Orgăos aos quais o IFSP tenha 
aderido. 

Artigo 3" - Para o posterior aproveitamento de componentes curriculares cursados no 
exterior, o estudante deveră apresentar uma Proposta Sumăria de Atividades 

Academicas, cujo modelo encontra-se anexo a esta resolucăo, aprovada pelo 
coordenador do seu curso no IFSP, indicando as disciplinas, o estâgio e as demais 

atividades academicas a serem desenvolvidas durante o seu periodo de permanencia no 

exterior. contendo. no minimo: 

|. Tempo de permanencia no exterior. 
II. Carga horâria das disciplinas. 

III. Carga horâria de estâăgio, quando couber. 

IV.  Carga horâria das demais atividades academicas desenvolvidas. 

Artigo 4” - Caso a Proposta Sumâria de Atividades Academicas apresentada pelo 

estudante inclua a realizacăo de estâgio, pesquisa ou inovacăo. o coordenador do curso 
deverâ indicar um Professor Orientador que seră responsâvel pela supervisăo, de acordo 

com as normas vigentes no IFSP. 

Artigo 5” - O estudante poderă aproveitar suas atividades de estăgio no exterior para 

dispensar, parcial ou totalmente, o estăgio previsto no curso de sua matricula, desde que 
atue na ârea do respectivo curso e sejam suas atividades aprovadas pelo Professor 

Orientador de Estăgio. 

Artigo 6” - O tempo de permanencia do estudante em atividades de intercâmbio em 
instituicoes estrangeiras, nos termos desta resolucăo, seră acrescido ao tempo mâximo de 
integralizacăo do curso. 

Artigo 7*- O estudante deveră dirigir-se ă Coordenadoria de Registros Escolares para 

requerer oficialmente a situacăo de INTERCAMBIO. 

Artigo 8- A Coordenadoria de Registros Escolares-CRE, ao receber a documentacăo 
do estudante, fară a anotacăo no prontuărio deste, devendo constar “INTERCÂMBIO” 

nas disciplinas em que o estudante estiver matriculado no periodo de intercâmbio. 
Mi



Artigo 9 - Fica assegurada ao estudante a manutengăo de sua vaga no IFSP pelo tempo 
em que durarem as atividades previstas na Proposta Sumâăria de atividades academicas, 

nâo havendo a obrigatoriedade de renovacăo de matricula durante o periodo. 

Artigo 10 - Ao retornar das atividades de intercâmbio. o estudante deveră solicitar. no 
prazo de 7 (sete) dias, ă Coordenadoria de Registros Escolares a adequacâo de sua 

matricula, e ă Coordenadoria de Curso, o reconhecimento e aproveitamento das 

atividades acadâmicas realizadas no exterior durante o periodo de intercâmbio, 

acompanhados dos seguintes documentos: 

|.  Historico Escolar, ou equivalente, fornecido pela instituicăo onde realizou as 

atividades de intercâmbio, indicando o percentual de sua frequância e as 

notas ou conceitos obtidos; 

II. Programas e carga horâria das disciplinas cursadas, estâgios e demais 

atividades realizadas: 

III. Sistema de notas ou conceitos utilizado pela instituicăo estrangeira, contendo 
informaces que permitam a sua transcricăo, 

Artigo 11 - O Coordenador de Curso indicară uma comissăo de professores â qual 

caberă analisar a documentacăo apresentada e deliberar sobre o reconhecimento (integral 

ou parcial) ou a năo-equivalencia das atividades desempenhadas durante o intercâmbio. 

Artigo 12 — As atividades e disciplinas para as quais năo houver equivalencia serăo 
registradas no historico escolar do aluno como atividade complementar realizada no 

exterior, sem a integralizacâo da carga horâria. 

Artigo 13 - O estudante que tor selecionado para participar do Intercâmbio Internacional 
tem a responsabilidade de representar o IFSP, a sua cidade e o seu pais, devendo dividir 
suas experiencias com os outros estudantes e protessores quando retornar. 

Artigo 14 - Esta Resolucăo entra em vigor na data de sua publicacăo e revoga a 

Resolucăo n” 726/2012. 

EDUARDO ANTONIO MODENA
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

ANEXO I: 

PROPOSTA SUMÁRIA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS (4 vias) 
 

Dados do estudante: 
NOME: 
 
RG nº 
 

Órgão expedidor: UF: 

CPF nº 
 

Prontuário: Campus: 

Curso no IFSP 
 
Universidade (destino) 
 

País 
 

Curso Proposto: 
 
PERÍODO: 
Início:                                                          Término: 
 
Relação de disciplinas cursadas/estágio: 

UNIVERSIDADE DE DESTINO 
CARGA 

HORÁRIA DISCIPLINAS 

  
  
  
  
  
  
  
Aluno(a): 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo/IFSP, aprova a 
Proposta Sumária de Estudos em ___/____/_________.                                   
 
 
______________________________                ________________________________ 
      Coordenação do Curso/Área                                   Gerência Educacional    
 

 
UNIVERSIDADE DE DESTINO (Dispensa o preenchimento para o Ciências sem Fronteiras) 

Aprovação da Proposta Sumária de Estudos: 
 
 
___________________________                                                ___________________ 
              Nome e Assinatura                                                                     Data 
Cargo: 

Este documento não contém emendas ou rasuras e substitui o anterior. 

 
1ª VIA: Pró-Reitoria de Pesquisa; 2ª VIA: Coordenadoria de Registros Escolares do Campus; 3ª VIA: Aluno(a); 4ª VIA: Se for o 
caso, para a Universidade de destino. 

  

Aprovado pela Resolucâo n.” 973, de 01 de outubro de 2013 

MINISTERIO DA EDUCACĂO _ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SĂO PAULO. 

, ANEXO I: _ 

PROPOSTA SUMARIA DE ATIVIDADES ACADEMICAS (4 vias) 

Dados do estudante: 
  

  

    

      

  

NOME: 

RG n" Orgăo expedidor: UF: 

CPF n* Prontuârio: Campus: 

Curso no IFSP 

Universidade (destino) Pais 

    
Curso Proposto: 

    PERIODO: Inicio: Termino:   

Relacâo de disciplinas cursadas/estâgio:   
UNIVERSIDADE DE DESTINO 
  

CARGA 
HORÂRIA DISCIPLINAS 
  

  

  

  

  

  

        Aluno(a):   
O Instituto Federal de Educacăo, Ciância e Tecnologia de Sâo Paulo/IFSP, aprova a 
Proposta Sumâria de Estudos em ___/ /   

    

Coordenacâo do Curso/Area Gerância Educacional 

UNIVERSIDADE DE DESTINO (Dispensa o preenchimento para o Ciâncias sem Fronteiras) 
  

  

Aprovacăo da Proposta Sumâria de Estudos: 

  

Nome e Assinatura Data 

Cargo:     Este documento nâo contem emendas ou rasuras e substitui o anterior. 

1 VIA: Pr6-Reitoria de Pesquisa; 2" VIA: Coordenadoria de Registros Escolares do Campus; 3* VIA: Aluno(a), 4 VIA: Se for o 

caso, para a Universidade de destino. 

  

  

  
   


