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Principais Programas e Projetos Internacionais do IFSul
Corporación Tecnológica de Bogotá (CTB)
Instituição de educação superior de caráter tecnológico. A corporação de Bogotá oferece programas
de graduação e ensino continuado que buscam a formação do pensamento crítico, criativo e estimular
as atividades de pesquisa com um alto grau de engajamento social, para que os alunos possam atuar
competitivamente no setor produtivo, social, ou como líderes de seus próprios projetos.

Consejo de Educación Tecnico Professional
Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP - UTU)
O Conselho de Educação Técnico Profissional (Universidad del Trabajo del Uruguay), órgão público, é
responsável pela oferta de Educação Técnica e Profissional de níveis médio e superior no Uruguai. Está
empenhado em fornecer uma base técnica-científica e tecnológica de qualidade profissional
relevante, de acordo com a orientação estratégica nacional, social e produtiva.

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) desenvolve
projetos com diversos países e participa de programas de cooperação internacional.

FRANÇA
Université de Technologie de Compiègne (UTC)
A UTC, estabelecimento público de caráter científico, cultural e profissional, foi criado em 1972. Em
perfeita coerência com seus valores e seus objetivos a UTC interage atualmente com a sociedade e o
mundo econômico antecipando as necessidades de pesquisa das empresas facilitando a inserção
profissional de seus estudantes através de uma pedagogia de autonomia.
A UTC foi a primeira instituição com a qual o IFSul fez acordo para mobilidade de alunos do ensino
superior. Desde 2006, alunos dos cursos superiores têm participado deste intercâmbio, realizando
estudos e estágio na França.

Fundación Tecnologica Liderazgo Canadiense Internacional (LCI)
LCI Colômbia é parte do LaSalle College International, fundada em 1959 em Montreal, Canadá. Na
Colômbia LCI os alunos são assistidos por professores que trabalham na indústria e no mercado
colombiano, proporcionando uma experiência única em que o aluno estará pronto para se intregar
no mercado de trabalho quando se formar.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
A partir do programa Brasil-EUA lançando em 2007, para o Fortalecimento da Educação Profissional e
Tecnológica, o IFSul, juntamente com a Alamo Colleges, de San Antonio, coordenou um trabalho na
região sul do Brasil, no qual foram promovidos cursos e seminários nas áreas de robótica, solda, relação
com empresas e sucesso do aluno.
Desde então, este convênio proporciona oportunidades de mobilidade para alunos e servidores, para
aperfeiçoamento dos estudos em língua inglesa e nas áreas de tecnologia e gestão.
Em 2012, será lançado o Programa de Mobilidade Escolar Internacional com a Alamo Colleges. Este
programa visa dar oportunidades de estudo em língua inglesa, seminários e visitas técnicas em uma
área de interesse do aluno, por períodos intensivos de 3 a 4 semanas.

Projeto Brasil/França
O IFSul coordena projeto interinstitucional na área da indústria eletrônica, com ênfase em energias
renováveis. O projeto, com apoio dos Ministérios de Educação do Brasil e da França, tem a duração de
dois anos (2011-2012) e visa à troca de experiências entre os dois países, especialmente em inovação
tecnológica, promovendo a mobilidade de professores e alunos e seminários técnicos. Os três liceus
parceiros para este projeto são:

Universidad de Ciencias Aplicadas Y Ambientales (UDCA)
Universidade de Ciências Aplicadas e Ambiental (UDCA) é uma instituição privada de ensino superior,
autônoma, de inspiração pluralista e democrática, cuja missão é baseada nos princípios constitucionais e da lei sobre a Educação Superior para o desenvolvimento de ensino, pesquisa e a extensão,
formando profissionais com compromisso social e ambiental.

Alamo Colleges(AC)
As cinco faculdades da AC servem a comunidade através dos seus programas e serviços com o intuito
de auxiliar seus alunos a terem êxito em adquirir os conhecimentos e as habilidades necessárias no
mundo de hoje. São valorizados a criatividade, crescimento e transformação através da pesquisa.

Lycée Eugene Livet (Nantes)
O liceu de ensino geral e tecnológico LIVET, estabelecimento público de ensino, é uma comunidade
educativa fundada sobre os princípios da tolerância, laicismo, neutralidade política, ideológica,
religiosa e respeito pelos outros, na sua pessoa assim como em suas convicções e em seu trabalho.
Seus princípios se apóiam na constituição da república e na declaração dos Direitos do Homem.

Universidad de Antioquia
A universidade de Antioquia é uma instituição estatal, que desenvolve serviço público de educação
superior. Seus principais objetivos são a pesquisa, desenvolvimento e difusão de conhecimento nas
áreas de humanidades, ciências, artes, técnica, filosofia e tecnologia, através do ensino, pesquisa e
extensão realizados no ensino Superior.

ALEMANHA
Estudos na área ambiental. Entre os temas desenvolvidos pelos docentes estão: gestão de resíduos,
aterro sanitário, saneamento básico e indústria de parboilização de arroz. O IFSUL ainda participa do
projeto "O potencial Hidrometal da Carbonização do resíduo de lodo e biomassa da indústria arrozeira
para geração de energia no estado do Rio Grande do Sul, Brasil". Estes projetos visam à mobilidade de
professores e alunos para troca de experiências.

Lycée Dhuoda (Nîmes)
O Liceu DHUODA é o grande liceu tecnológico de academia de Montpéllier. O objetivo da escola é
oferecer aos jovens uma formação geral e tecnológica que ajuda a prepará-los para a vida adulta. Na
escola, os alunos encontrarão condições para desenvolver a sua iniciativa, o seu sentido de responsabilidade e incentivo para ampliar seus conhecimentos.

PORTUGAL
Mobilidade de alunos e professores. O IFSul desenvolve projetos principalmente na área da educação,
através de seus cursos de licenciatura e pós graduação.
Instituto Politécnico de Bragança (IPB)
O Instituto Politécnico de Bragança é uma instituição pública de ensino superior, empenhada na oferta
de formação de qualidade e na promoção de atividades de pesquisa e extensão com impacto no meio
econômico, social e cultural.

Fachhochschule Trier- Universidade de Ciências Aplicadas de Trier (FH)
Localizada no sudoeste da Alemanha, a universidade cria oportunidades de empregos internacionais
e diversificados em: Luxemburgo, França e Bélgica, ideal para estudantes e profissionais. A oferta de
cursos abrange as áreas de tecnologia, negócios, design e ciência da computação. No Campus
Ambiental de Birkenfeld, ficam concentradas as pesquisas ambientais e programas acadêmicos.

Lycée Washington Touchard (Le Mans)
Situado no centro da cidade de Le Mans, o Centro Escolar TOUCHARD WASHINGTON é um conjunto
constituído de dois liceus, um centro de formação moderno e bem equipado. Um dos liceus é do tipo
geral e tecnológico e conta com 1500 estudantes, e o outro profissional conta com 500 alunos e
aprendizes. Jovens de 15 a 21 anos se encontram a cada dia neste liceu.

EQUADOR
Universidade Alfredo Pérez Guerrero (UNAP)
A universidade Alfredo Perez Guerrero, localizada em Quito, é uma universidade dinâmica e flexível,
capaz de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. As principais funções da universidade são o ensino e o desenvolvimento das áreas de pesquisa e extensão universitária, que são
fundamentais para responder às demandas atuais da sociedade.

CANADÁ

URUGUAI

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (CONIF), possui acordo de cooperação com a Associação Canadense de Community
Colleges (ACCC). Este acordo oportuniza intercâmbio docente e discente com diversas instituições
canadenses. O IFSul inicia atividades em 2011 com o Camosun College, de Victoria, B.C, na área de
gestão em resíduos e prototipagem.

Desde 2007, o IFSul desenvolve projetos com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, na área de mecânica industrial, restauro, energia e meio ambiente. O
programa prevê capacitação docente e intercâmbios de professores e alunos entre o IFSul e o Consejo
de Educación Tecnico Profesional – Universidad Del Trabajo del Uruguay (CETP – UTU).
Cursos Binacionais de Fronteira
De forma pioneira no Brasil, o IFSul e o CETP – UTU iniciaram os primeiros cursos técnicos binacionais
na fronteira Brasil/Uruguai, nas cidades de Sant'Ana do Livramento e Rivera. O IFSul oferta atualmente
o Curso Técnico Binacional de Informática para Internet, para alunos brasileiros e uruguaios e o CETP –
UTU oferece o curso técnico binacional de Controle Ambiental, da mesma forma. Este programa visa
possibilitar oportunidades de trabalho e estágios para os alunos em ambos os países.

MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Libres
Oferece educação superior de tecnologia, para formar profissionais competitivos, com atitudes
empreendedoras e inovadoras, através de um processo de formação educacional abrangente, usando
relevantes recursos técnicos e educacionais, a fim de contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico estadual, regional e nacional.

COLÔMBIA
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Intercâmbio de alunos na área de moda (Vestuário), viticultura, informática e meio ambiente. Mobilidade docente em cursos de pós-graduação em Educação e Linguagens.
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Outras ações da Assint
Ou

Assessoria de
Assuntos Internacionais

- Coordenação do comitê gestor binacional de fronteira.
- Membro do Conselho da Associação das Universidades da América
Latina e Caribe para Integração (AUALCPI).
- Membro do Fórum de Relações Internacionais dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia.
- Coordenação da comissão de assessoramento e regulamentação do
IFSul para assuntos internacionais.
- Membro da Associação das Assessorias de Assuntos Internacionais das
Instituições de Educação Superior Brasileiras (FAUBAI).
- Coordenação geral do projeto Brasil/França na área da indústria
eletrônica.
- Participação no Grupo de Trabalho em Educação das Reuniões de Alto
Nível para o Desenvolvimento da Fronteira Brasil/Uruguai.
- Participação na implantação do primeiro curso técnico binacional de
fronteira em Sant'Ana do Livramento e Rivera.
- Organização e participação nos Cursos de Estratégias em Relações
Internacionais da SETEC/MEC.

As Relações Internacionais representam condições fundamentais para o desenvolvimento institucional e dos cidadãos, em especial, quando se trata da temática educacional,
com relevantes aspectos científicos e tecnológicos. Torna-se
essencial conhecer experiências de outros países, buscando
o diálogo entre culturas, permitindo a compreensão das
diferenças, a troca de conhecimentos e o estímulo à solidariedade e à cultura da paz.
A Assessoria de Assuntos Internacionais está ligada à Reitoria
do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
Sul-rio-grandense. É também o ponto de referência para
estudantes e servidores que desejam participar de ações
internacionais.

Assessoria de Assuntos

O objetivo é estimular e operacionalizar trocas de experiências entre as várias instâncias de trabalho deste Instituto
Federal e instituições nacionais e internacionais, tais como
intercâmbio de alunos e servidores e o desenvolvimento de
projetos interinstitucionais, dando ênfase a qualquer atividade relacionada com a cooperação nacional e internacional.

Internacionais

Assessoria de Assuntos

Internacionais
Rua Gonçalves Chaves, nº 3798
Pelotas, RS - Brazil - CEP 96015-560
e-mail: assint@ifsul.edu.br
Fone: +55 53 3309-1757 | Fax: +55 53 3309-1766
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www.ifsul.edu.br

