
Informações Úteis para o Intercambista 

Nome da instituição 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Fluminense (IFF) 
 

Cursos que os alunos 
intercambistas podem 
freqüentar 

Curso Técnico Integrado - Nível Médio e Cursos de 
Graduação para alunos pertencentes a uma das parcerias 
internacionais formalizadas pelo IFF. 

O IFF é a escola certa 
para mim? 

O IFF recebe com agrado alunos internacionais que: 

• são responsáveis e respeitosos;  
• estão dispostos a aprender a língua portuguesa;  
• estão dispostos a se adaptar à cultura brasileira;  
• entendem e aceitam culturas e valores que são 

diferentes dos seus;  
• são tolerantes com as diferenças sócio-culturais;  
• têm pensamento crítico;  
• estão dispostos a se engajar em atividades de extensão;  
• são motivados. 

Em que nível os 
estudantes serão 
colocados?  

Quando os estudantes intercambistas são aceitos para estudar 
no IFF, eles freqüentam, predominantemente, as aulas do 
segundo ano do Técnico. Se algum estudante já tiver 
terminado o ensino médio, a Coordenação de Relações 
Internacionais poderá estudar a sua colocação em um curso de 
graduação oferecido pelo IFF. 
 

Os estudantes 
receberão notas? 

O primeiro semestre é um período para adaptação cultural e 
lingüística. Entretanto, isso não significa que os alunos 
intercambistas não terão nenhuma responsabilidade escolar. 
Nessa fase, eles são avaliados levando-se em conta aspectos 
atitudinais.  
No segundo semestre, eles deverão ser avaliados qualitativa e 
quantitativamente. 
 

Exigência de Língua 
Portuguesa 

Além de suas aulas regulares, os alunos intercambistas devem 
freqüentar as aulas de Português. 
 
 

Como eu posso me 
candidatar a uma 
vaga? (Procedimentos 
de solicitação) 

• uma cópia do Passaporte (autenticada);  
• uma cópia recente do histórico do ensino médio ou 

graduação;  
• 2 cartas de recomendação de professores da instituição 

de origem;  
• 01 foto;  
• Documento da instituição parceira certificando que 

ele/ela é aluno(a) regular daquela escola, universidade 
ou faculdade;  



• Termo de compromisso assinado pelos responsáveis 
no Brasil, quando se tratar de menor. 

Como eu fico sabendo, 
se fui aceito? 

Dentro de um período de 20 (vinte) dias o IFF deverá emitir 
uma carta de aceitação. Do contrário, enviará um e-mail ao 
responsável local pelo programa de intercâmbio ou à 
instituição de origem declinando o pedido de vaga. 
 

  

Os documentos devem 
ser enviados para: 
Instituto Federal do 
Fluminense 
 

Instituto Federal Fluminense (IFF) 
Escritório de Cooperação Internacional 
Rua Dr. Siqueira 273 – Pq Dom Bosco 
Campos dos Goytacazes/RJ-Brasil 
Cep: 28030-130 
 

Data limite para 
solicitação de vagas 

Junho 15 (Segundo semestre) 
Dezembro 15 (Primeiro semestre) 
 

Atividades Voluntárias 
É altamente recomendável que os estudantes intercambistas se 
engajem em atividades voluntárias. 
 

Em que tipos de 
atividades voluntárias 
os estudantes podem se 
envolver?  

Exemplos de atividades voluntárias incluem: participar como 
convidado em aulas de línguas estrangeiras; oferecer cursos 
básicos de línguas nas quais os estudantes são proficientes; 
ajudar professores de línguas a organizar apresentações, 
oficinas, seminários, feiras culturais, etc. 
 

  

Semana de orientação 
ao estudante 
 

Não oferecemos uma semana de orientação; os estudantes 
obtêm todas as informações necessárias em um único dia, a 
ser marcado pelo Escritório de Cooperação Internacional. 

Quando os estudantes 
intercambistas 
precisam chegar à 
instituição? 
 

De preferência 15 dias antes do início das aulas. 

Serviço de transporte 
do Aeroporto 
 

Serviço não oferecido. 

Moradia 
 

A instituição não possui instalações de moradia. 
 

Como posso me 
candidatar à moradia 
em casa de família? 
 

O IFF não oferece acomodações para estudantes 
intercambistas. 
 

Como obter um Visto? 
Você consegue esta informação na Embaixada Brasileira no 
seu país. 



 

Qual é a documentação 
necessária para 
estudar no Brasil? 

 A documentação básica inclui: 
• Passaporte  
• Visto de Estudante  
• Formulário de Apresentação preparado pela Embaixada do 
Brasil. *  
• Carta de Aceitação da universidade/Escola (somente 
Estudantes intercambistas) * 
* Todos esses os documentos devem ser originais, não são 
aceitas cópias. 
 
 

Informação sobre taxas 
e custo de vida 
 
 

Para se viver com um mínimo de conforto , os estudantes vão 
precisar de, no mínimo, US$ 500 / por mês. 

Portal útil com 
informações sobre 
como estudar na sua 
instituição. 

 
www.iff.edu.br (em Português) 

 

Information to Exchange Students  

Name of the institution  
Fluminense Federal Institute  of Education Sciences and 
Technology 
 

Courses exchange 
students take  

High School and Undergraduate Courses for students 
belonging to one of IFF´s formal international partnerships. 

Is IFF the right school 
for me? 

IFF welcomes international students who: 

• are responsible and respectful;  
• are willing to learn the Portuguese language;  
• are willing to adapt to the Brazilian culture;  
• understands and accepts cultures and values which 

are different form theirs;  
• are tolerant with socio-cultural differences;  
• have critical thinking;  
• are willing to engage in extension activities;  
• are motivated. 

In what level will 
students be placed in?  

When exchange students are accepted to study at IFF, they 
attend, predominantly, classes in the second, or third year of 
High School in the morning/afetrnoon. If any student has 
already finished Secondary Education, the International 
Relations Office may study his/her placement in an 
undergraduate course offered by IFF. 



 

Will students be graded 
in school?  

The first semester is a time for cultural and linguistic 
adaptation. However, it does not mean students will not have 
any school responsibilities. In this phase, they are evaluated 
taking into account attitudinal aspects. 

In the second semester, they will be assessed according to 
qualitative and quantitative aspects. 

Portuguese Language 
requirements 

Besides their regular classes, exchange students should attend 
Portuguese Language classes. 

How to apply to study 
at IFF (Application 
procedure)  

The fulfilled application forms must be sent by the AFS, 
Rotary or International Relations Office of the partner 
Institution, together with: 

• a copy of the Passport (certified);  
• a copy of the High School or Under graduation most 

recent transcript;  
• 2 recommendation letters from professors at the home 

Institution;  
• 01 Photo;  
• A legal document from the host institution certifying 

that he/she is a regular student of that school, 
university or college;  

• Commitment Letter signed by the person responsible 
for the minor while he/she is in Brazil. 

How do I know if I was 
accepted?  

Within a twenty-day period, IFF should issue an acceptance 
letter, or send an e-mail to the local Exchange Program 
Office, or home institution declining the request. 
 

  

Documents must be 
submitted to:  

Fluminense Federal Institute  of Education Sciences and 
Technology  (IFF) 
International Cooperation Office 
Rua Dr Siqueira 273 – Pq Dom Bosco 
Campos dos Goytacazes/RJ – Brasil 
Cep: 28030-130 

Application deadline 

   

June 15 ( Second semester applications) 
February 15 (First semester applications) 

  

Voluntary Activities  

Exchange students are strongly recommended to engage 
themselves in voluntary activities - under the supervision of 
an advisor appointed by the International Cooperation Office. 
 

What kinds of 
voluntary activities 
should students engage 

Examples of voluntary tasks, include: participating as guest 
speakers in language classes; offering basic language courses 
on languages in which they are proficient; helping teachers 



in?  organize presentations, workshops, seminars, cultural fairs, 
etc. 
 
 

  

Orientation program 
week 

 

We do not offer an orientation week; the students obtain all 
the needed information in a single day, to be scheduled by 
the International Cooperation Office. 

When do the exchange 
students need to arrive 
at your institution?  
 
 

At least 15 days prior to the beginning of the classes 

Airport pick-up service  We do not offer this service. 

Housing 
 
 

The institution does not have housing facilities. 

How to apply for 
housing/homestay 
 

IFF does not offer accommodations for exchange students. 

How to obtain a visa 
You can get this information at the Brazilian Embassy in 
your country. 
 

What is the necessary 
documentation for 
studying in Brazil? 

The basic documentation includes: 
• Passport  
• Student Visa  
• Presentation form prepared by the Embassy of Brazil*  
• Letter of Acceptance from the University/School (exchange 
students only)* 
* These documents should all be in the original, not copies. 
 

Fee and cost 
information of the living 
expenses 
 

In order to live in the city with minimal comfort students will 
need at least US$ 300 / per month. 

Useful web site about 
studying at your 
institution  

www.iff.edu.br (in Portuguese) 

 

 

 


