Mobilidade Acadêmica Internacional no
IFSULDEMINAS
Rafael Gomes Tenório
Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnoloigia do Sul de Minas Gerais
rafael.tenorio@ifsuldeminas.edu.br
Ana Paula Villela
Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnoloigia do Sul de Minas Gerais
ana.villela@ifsuldeminas.edu.br

Resumo
Sabe-se que os instrumentos para a internacionalização nos Institutos Federais
são importantes, aliados aos eixos que perpassam o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão. Com isso, o IFSULDEMINAS oferece aos estudantes de graduação a
oportunidade de estudar um semestre acadêmico em Universidades e Institutos
renomados em 6 países, com maior concentração na América do Sul e Central,
para experienciar diferentes visões na área do curso estudado no Brasil, como
também outras disciplinas não estudadas. Há também a possibilidade de participar
de projetos de pesquisa, extensão e estágios. Até 2017, o IFSULDEMINAS
enviava cerca de 20 estudantes. Embora com o constante corte no orçamento nos
IFs, o número de estudantes para o exterior aumentou em 2018 para 34
estudantes. Os recursos subsidiados para a Assistência estudantil permaneceram
com o mesmo valor de 2017, entretanto foi feita uma aposta em convênios de
universidades que pudessem subsidiar contrapartida, na oferta de alojamento,
alimentação e, em algumas, uma bolsa financeira. Com isso, o IFSULDEMINAS
aumentou o número de alunos de mobilidade estudantil internacional e otimizou os
gastos direcionados a essa demanda.
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Abstract
The instruments for internationalization in the Federal Institutes are important and
should be allied to the axes that go through Teaching, Research and Extension.
With this, IFSULDEMINAS offers undergraduate students the opportunity to spend
an academic semester in renowned Universities and Institutes in 6 countries, with
greater concentration in South and Central America, to experience different visions
in their area of study in Brazil, as well as other disciplines which are not in their
Brazilian program.There is also the possibility of participating in research projects,
extension and internships. By 2017, IFSULDEMINAS had sent about 20 students
abroad. In spite of the constant cut in the budget of the IFs, the number of students
abroad has increased to 34 students in 2018. The subsidized resources for student
assistance remained the same of 2017; however, they were invested in university
agreements that could subsidize counterparts, in the provision of accommodation,
food and, in some cases, a financial grant. As a result, IFSULDEMINAS has
increased the number of international student mobility students and has optimized
spending on this demand.
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