
 
 

ERRATA 
 

Edital nº 345/2021, de 01 de setembro de 2021 
 

Alteração data de início de inscrição e cronograma 
 
 
 

ONDE SE LÊ: 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1.  As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 13/09/2021 até às 

23h59min de 22/10/2021, para o curso de Imersão de Comunicação em Língua inglesa por meio 

do e-mail intercambioLgalnglesaedital345_21@ifsp.edu.br e para o curso Tesol -TKT por meio do 

e-mail intercambioTKTedital345_21@ifsp.edu.br. 

 

LEIA-SE: 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1.  As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 01/10/2021 até às 

23h59min de 22/10/2021, para o curso de Imersão de Comunicação em Língua inglesa por meio 

do e-mail intercambioLgalnglesaedital345_21@ifsp.edu.br e para o curso Tesol -TKT por meio do 

e-mail intercambioTKTedital345_21@ifsp.edu.br. 

 

7. DO CRONOGRAMA (vide anexo) 

Inscrições data/período 

ONDE SE LÊ: 13/09/2021 a 22/10/2021  

LEIA-SE: 01/10/2021 a 22/10/2021 

 

 
 

Silmário Batista dos Santos 
Reitor 
IFSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Ação  Data/Período 

Inscrições  01/10/2021 a 

22/10/2021 

Resultado Preliminar 26/10/2021 

Recursos  27/10/2021 

Resultado Final  28/10/2021 

Envio de e-mail pela ILSC – TORONTO FIRST STEP (para o e-mail dos servidores) com 

link para teste e formulários para preenchimento  

01/11/2021 

Servidores: envio dos formulários respondidos e realização do teste online  A partir de 

02/11 a 06/11/2021 

Envio de e-mail pela ILSC – TORONTO FIRST STEP (para o e-mail dos servidores) com o 

resultado dos testes, carta de aceitação (necessária para emissão de visto e 

solicitação do afastamento do país) e instruções para matrícula e pagamento da 1ª 

parcela. 

Entre 09/11/2021 a 

13/11/2021 

Quitação da primeira parcela de pagamento do curso  até 16/11/2021 

Quitação da segunda parcela de pagamento do curso  até 16/12/2021 

Quitação da terceira parcela de pagamento do curso  até 16/01/2022 

Comprovar possuir o visto canadense (estudante ou turista) ou Autorização 

Eletrônica de Viagem (ETA) 

até 15/02/2022 

Quitação da quarta parcela de pagamento do curso  até 16/02/2022 

Data limite de abertura do processo referente ao afastamento do país  15/05/2022 

Quitação da quinta parcela de pagamento do curso  até 16/03/2022 

Quitação da sexta parcela de pagamento do curso até 16/04/2022 

Quitação da sétima parcela de pagamento do curso 16/05/2022 

Quitação da oitava parcela de pagamento do curso 16/06/2022 

Viagem de ida  18-19/06/2022 

Início do curso  20/06/2022 

Término do curso  15/07/2022 

Viagem de volta  16-17/07/2022 

Envio do relatório de atividades e da cópia do boletim para o respectivo e-mail do 

curso escolhido intercambioLgaInglesaeditalXXX_21@ifsp.edu.br  ou 

intercambioTKTeditalXXX_21@ifsp.edu.br  e inserção da cópia do certificado no 

processo eletrônico no SUAP 

Até 22/08/2022 

 

Realização de ação para a comunidade interna do IFSP, para relatar a experiência, 

conforme disposto no item 6.8, “c”.   

 

Até 16/09/2022 

 

 

mailto:intercambioTKTeditalXXX_21@ifsp.edu.br

