EDITAL N° 103/2019
Referente ao Aviso N° 159/2019, publicado no D.O.E. de 08/11/2019.

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PROGRAMA
ESTUDANTES BRASIL-COLÔMBIA (BRACOL)

DE

INTERCÂMBIO

DE

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições, legais e regimentais, torna público a abertura das inscrições para Chamada
Pública para SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE
INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES BRASIL-COLÔMBIA (BRACOL),
destinado a estudantes de graduação de qualquer curso, vinculados a esta Universidade,
para realização de Intercâmbio acadêmico no âmbito do CONVENIO ENTRE A UNEB
E AS INSTITUIÇÕES COLOMBIANAS: UNIVERSIDAD LIBRE E FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A Universidade do Estado da Bahia é partícipe do Acordo de Cooperação com o
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES BRASIL-COLÔMBIA
(BRACOL). Esta Chamada Pública visa selecionar estudantes de graduação da UNEB
de todos os Campi, de qualquer curso, interessados em realizar sua candidatura junto a
Secretaria Especial de Relações Internacionais. Serão contemplados dois estudantes de
graduação para que realizem um semestre do curso nas seguintes instituições
colombianas: Universidad Libre e Fundación Universitaria del Área Andina.

2. DAS VAGAS
2.1 A presente Chamada Pública visa o preenchimento de 02 (duas) vagas para
estudantes de qualquer curso que contempla todos os Campi da Universidade, a saber: 1
(uma) vaga para Universidad Libre e 1 (uma) vaga para Fundación Universitaria del
Área Andina.

3. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
3.1. Possuir matrícula ativa na UNEB durante todo o processo de seleção e
obrigatoriamente, durante o período de realização do intercâmbio;
3.2. Ser residente e domiciliado em território nacional;
3.3. Ser brasileiro nato ou naturalizado.

4. DO BENEFÍCIO
4.1. O Intercâmbio terá duração de 01 (um) semestre;
4.2. O estudante será isento de taxas acadêmicas nas universidades de destino; As
despesas relativas à passagem, hospedagem e manutenção no local ficarão sobre a
responsabilidade dos estudantes, podendo haver consulta, por parte dos estudantes
interessados, aos departamentos e a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAES) a
fim de verificar a possibilidade de contribuição parcial com as despesas acima descritas.

5. DAS INSCRIÇÕES
O aluno deverá preencher o Formulário de Inscrição, disponível no site da UNEB entre
os dias 18 e 24/11/2019, e enviar para o e-mail: selecaoserintcme@uneb.br, juntamente
com os documentos descritos no item 5.1.
5.1. Documentos necessários para candidatura:









Formulário de inscrição da UNEB (disponível no endereço eletrônico:
https://portal.uneb.br/serint/);
Carteira de identidade e CPF;
Histórico escolar atualizado e assinado pela Coordenação de colegiado ou pela
Direção do departamento;
Comprovante de matrícula atualizado e assinado pela Coordenação de colegiado
ou pela Direção do departamento;
Certificado de Español;
Currículo Lattes, sem documentos comprobatórios.
Carta de Intenção, escrita pelo próprio estudante.
Carta de recomendação acadêmica, escrita por um professor ou pelo Diretor do
Departamento.

6. DAS ETAPAS PARA SELEÇÃO NO PROGRAMA
O processo de seleção constará de 01 (uma) etapa.
Entrega, análise e homologação dos documentos.
6.1. Os estudantes selecionados devem apresentar os seguintes documentos para efetivar
sua inscrição:





Cópia do Passaporte vigente
Termo de Responsabilidade (Familiar)
Termo de Compromisso Institucional
Cartão de vacinação

6.2. Além da relação de documentos acima descrita, também será analisada toda a
documentação entregue no ato da inscrição.

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Em caso de empate na avaliação final, serão considerados os seguintes documentos:





Termo de Compromisso Institucional;
Carta de Intenção;
Passaporte;
Currículo Lattes.

8. DO CRONOGRAMA

Etapas do Cronograma

Período de inscrições

Divulgação
homologadas

das

inscrições

Modalidade de inscrição/Meio de
divulgação de etapas/Interposição
de recursos.
On-line
através
do
e-mail
selecaoserintcme@uneb.br,
com
18 a 24/11/2019 encaminhamento de documentos à
Secretaria Especial de Relações
Internacionais.
Período

25/11/2019

Realização da primeira etapa Análise e homologação de
26/11/2019
documentos
dos
candidatos
selecionados.

https://portal.uneb.br/serint/

Secretaria Especial de Relações
Internacionais

Interposição de Recurso

27/11/2019 até On-line
através
do
às 17 horas
selecaoserintcme@uneb.br

Resultado Final após o recurso

28/11/2019

Procedimentos de inscrição dos
29/11/2019
candidatos aprovados.

e-mail

https://portal.uneb.br/serint/
Secretaria Especial de Relações
Internacionais

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Todas as informações serão dadas através do e-mail: selecaoserintcme@uneb.br. Os
prazos para interposição de recursos constam no cronograma desta chamada. Casos
omissos serão deliberados pela comissão avaliadora.

9.2 Apenas os discentes com candidaturas homologadas pela Coordenação de
Mobilidade e Intercâmbio da Secretaria Especial de Relações Internacionais (SERINT),
poderão realizar inscrição junto às Universidades da Colômbia.
9.3 Quaisquer dúvidas concernente aos resultados deverá ser feita através do e-mail
selecaoserintcme@uneb.br.com, conforme os prazos descritos no cronograma.

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 07 de Novembro de 2019
Marcelo Duarte Dantas de Ávila
Reitor em Exercício

ANEXO I - BAREMA SELEÇÃO

Entrevista
Justificativa do interesse pelo
intercâmbio (2,5 pontos)
Conhecimento acerca do país de
intercambio (Colômbia)
(2,5 pontos)
Disponibilidade para viajar
(2,5 pontos)
Perfil acadêmico do candidato
(2,5 pontos)

0 a 10

01

Avaliadores
02

Média
03

