
                     QUER FAZER UM INTERCÂMBIO NO EXTERIOR? 

(texto adaptado de http://www.ifsul.edu.br/component/content/article?id=732 )

Antes de carimbar o seu passaporte para os Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha,
Uruguai ou Portugal, há alguns passos que você deve seguir atentamente.

E  o  primeiro  deles,  sabe  qual  é?  você  precisa  saber  um segundo idioma.  Isso  é
essencial no processo de seleção!
E tem mais alguns critérios que você precisa conhecer... Toda seleção é regida por um
edital. 
Existem critérios do processo de seleção que podem definir sua aprovação ou não em um
programa de mobilidade e que dependem de tempo para que você esteja bem preparado
(a). 
Vamos elencar alguns deles.

1. Por onde começar

Vamos bater na tecla do idioma, porque quando perguntamos o que um (a) candidato (a)
deveria fazer para garantir uma vaga num intercâmbio, vem a seguinte resposta:“Se um
estudante quer participar de um programa de mobilidade, a primeira coisa é entender que
precisa estudar um outro idioma”.

2. Onde estudar uma segunda língua

O IFFluminense oferece gratuitamente cursos de espanhol e inglês através do CELIFF
(Centro de Línguas do IFF).

 Você pode estudar uma segunda língua onde achar mais conveniente. Há muitos cursos
de línguas online (no site do IFF, elencamos alguns deles). Para estudantes de graduação
e pós-graduação, há o MEO (My English Online), oferecendo inglês a distância.

3. Comprovar seu conhecimento

Você terá que comprovar que estudou. Normalmente, um curso bem feito de dois anos já
prepara o aluno para as provas de proficiência.

O  IFFluminense  oferece  os  exames  de  proficiência  em  Inglês  TOEFL ITP  e  TOIEC
gratuitamente para os estudantes. Os demais testes são pagos e todos eles têm validade,
portanto, não deixe para pensar nisso na última hora. Programe-se com antecedência.

4. Outros critérios importantes
Critérios que têm peso altíssimo: notas e assiduidade. 

Seja  um  bom  aluno. Tire  boas  notas,  não  falte  à  aula.  É  preciso  ter  um  bom
aproveitamento acadêmico, ser assíduo e destacar-se positivamente.

Esses  dois  quesitos  fazem  parte  da  etapa  de  classificação  de  muitos  editais  de
mobilidade.

Notas ruins e faltas podem tirar um estudante do processo já na fase inicial da seleção. 
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Seja ativo (a).  Envolva-se com projetos de pesquisa ou de extensão. Conta pontos
para  intercâmbio,  mas  muito  mais  do  que  isso,  vai  ser  bom  para  a  sua  vida,
independentemente  de  qualquer  outra  coisa.  Aproveite  bem  o  tempo  e  todas  as
oportunidades de aprender mais, desenvolver projetos e crescer...
Trabalhos voluntários também são importantes.

A participação  em projetos  de  extensão,  pesquisa  ou  outras  atividades  possibilita  ao
estudante outras vivências e isso pode fazer parte da etapa classificatória.

“O  programa  Jovens  Embaixadores,  patrocinado  pela  Embaixada  Americana,  por
exemplo, tem como requisito, além do idioma, a atuação do aluno como voluntário”.

 5. DINHEIRO
 Vários alunos nossos já viveram a experiência de um intercâmbio totalmente de graça,
porque muitos programas de mobilidade cobrem os custos de moradia, alimentação e
alojamento do estudante contemplado, como o Ciência sem Fronteiras. 

Entretanto,  também existe  a possibilidade de intercâmbios não custeados. Ou seja,  o
aluno que quiser participar terá de pagar alguma parte ou todas as despesas.

Existem diversos programas para os quais você pode se candidatar, como, por exemplo,
o Jovens Embaixadores dos EUA, já citado acima. Agências internacionais que oferecem
bolsas de estudo em diferentes níveis, como a Fulbright, a Campus France, a DAAD e o
Santander Cultural.
O importante é ficar atento ao que está previsto no edital, para saber se é ou não ideal
para você. Tudo isso fica esclarecido no edital de forma bem clara.

6. EDITAIS
É muito importante ficar atento aos editais. Eles trazem todas as informações sobre os
benefícios a que você tem direito.
Aconselhamos a frequentemente acessar os editais publicados para não perder nenhuma
oportunidade, porque de tempos em tempos surgem possibilidades bem interessantes.

“When there´s a will, there´s a way”...

                                                          GOOD LUCK!
                                                                                           Maria Inês Albernaz Kury
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