EDITAL Nº 090/2019
Referente ao Aviso nº 132/2019, publicado no DOE de 05/10/2019.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições, legais e regimentais, torna pública a abertura das inscrições para Chamada
Pública para SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE MOBILIDADE
E INTERCÂMBIO DO CONVENIO ENTRE A UNEB, CAMPUS DCH III, E A
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA – UNIPD (ITÁLIA), destinado, nesta
etapa, a estudantes de graduação em pedagogia, vinculados ao Departamento de
Ciências Humanas (DCH-III-Juazeiro), através do Projeto de Pesquisa e Intercâmbio
INTEREURISLAND, do Programa Nacional de Pós - Doutorado (PNPD) vinculado ao
programa de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado em Educação, Cultura e
Territórios Semiáridos (PPGESA), Departamento de Ciências Humanas (DCH) Campus
III da UNEB em Juazeiro, para realização de Intercâmbio acadêmico no âmbito do
CONVENIO ENTRE A UNEB E A UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIPD (ITÁLIA).

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A Universidade do Estado da Bahia é partícipe do Acordo de Cooperação com a
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA (ITÁLIA). Esta Chamada Pública visa
selecionar estudantes de graduação da UNEB do Campus DCH III, do curso de
pedagogia, 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 na supracitada Instituição.

2. DAS VAGAS
2.1. A presente Chamada Pública visa o preenchimento de 02 (duas) vagas para
estudantes do curso de pedagogia que contempla o Camus III, da Universidade.

3. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
3.1. Possuir matrícula ativa 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;
3.4. Ter integralizado até o terceiro semestre, para convalidação da carga horária como
estágio (105 horas). Não havendo inscritos e selecionados com estes requisitos, será

permitida a participação de estudantes com no mínimo 20% e no máximo 75% da carga
horaria cumprida até o momento da viagem;
3.5. Não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional;
3.6. Não possuir mais de um semestre de reprovação nos componentes do curso;
3.7. Não ter sofrido sanções disciplinares;
3.8. Ter participado do curso de Italiano ministrado no DCH III no primeiro semestre de
2019, ou ter um certificado de proficiência de italiano reconhecido pela SERINT da
UNEB;
3.9. Não ter média total inferior a sete.

4. DO BENEFÍCIO
4.1. O Intercâmbio terá duração de 01 (um) semestre;
4.2. O estudante será isento de taxas acadêmicas na universidade 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, ao departamento (DCH III) a fim de verificar a possibilidade de
contribuição parcial com as despesas acima descritas.

5. DAS ETAPAS PARA SELEÇÃO NO PROGRAMA
O processo de seleção consta de 02 (duas) fases.
Primeira fase:
5.1. O aluno deverá preencher e entregar o Formulário de Inscrição, disponível na
Secretaria da direção do DCH III – Campus Juazeiro, até o dia 12 de Outubro de 2019,
juntamente com os documentos descritos no item 5.1.1.
5.1.1. Documentos necessários para candidatura:


Carteira de identidade e CPF;



Histórico escolar atualizado e assinado pelo diretor do Departamento;



Documento que comprove participação de projetos de: extensão, pesquisa, IC e
PIBID da UNEB;



Comprovante de matricula atualizado e assinado pelo coordenador de colegiado
ou pelo diretor do departamento. Apenas os candidatos da primeira etapa, serão
submetidos à fase seguinte.

Segunda fase:


Teste de proficiência de italiano e entrevista individual;



O teste e a entrevista serão marcados pela direção do DCH III, não sendo
possível abrir precedentes de horário. O Candidato que não comparecer ao teste
e à entrevista no dia e horário marcado e não apresentar os documentos
solicitados será automaticamente desclassificado;



A avaliação terá como resultado o termo ‘’selecionado’’ ou ‘’não selecionado’’
e a comissão avaliadora será soberana no que concerne ao resultado.

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
6.1. Em caso de empate na avaliação final, serão considerados os seguintes critérios de
desempate, na seguinte ordem, o candidato que:
a. Apresentar maior nota na prova de proficiência;
b. For aluno cotista e participante de programa de bolsas;
c. Maior carga horária cumprida;
d. Não ter tido reprovações;

e. Não ter trancado nenhum semestre.

7. DOS RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO
1. O resultado da seleção será divulgado nos murais do DCH III e pelos e-mails dos
candidatos, até o dia 17 de outubro de 2019.

8. APÓS A SELEÇÃO
1. O aluno convocado deverá comparecer à direção do DCH III, para firmar o Termo de
Adesão ao Programa e o Termo de Compromisso e a complementação dos seguintes
documentos:
- Termo de responsabilidade familiar e terceiros, constando os números de contatos dos
responsáveis;
- Declaração do supervisor do intercâmbio do DCH III
- Comprovante de residência

9. DO CRONOGRAMA

Etapas do Cronograma

Período

Modalidade de inscrição/Meio
de
divulgação
de
etapas/Interposição
de
recursos/Procedimentos
de
inscrição
dos
candidatos
aprovados na UNIPDV

Período de inscrições

De 10 a 12/10

Direção do Departamento

Divulgação
das
inscrições
homologadas – resultado da Dia 12/10
primeira etapa.

Nos murais do DCH III e pelos
e-mails dos candidatos.

Interposição de recurso do
resultado da homologação das De 12 a 14/10
inscrições.

Nos murais do DCH III e pelos
e-mails dos candidatos.

Resultado da primeira etapa após o
Dia 14/10
recurso.

Nos murais do DCH III e pelos
e-mails dos candidatos.

Realização da segunda etapa –
Teste de Proficiência e Entrevista Dia 15/10
individual.

Direção do Departamento

Resultado da segunda etapa

Dia 15/10

Nos murais do DCH III e pelos
e-mails dos candidatos.

Interposição de Recurso

De 15 a 17/09

Nos murais do DCH III e pelos
e-mails dos candidatos.

Resultado Final após o recurso

Dia 18/10

Nos murais do DCH III e pelos
e-mails dos candidatos.

Dia 18 a 21/10

Direção do Departamento

Entrega
de
Documentos
Assinatura do Contrato

e

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Todas as informações serão dadas através do e-mail dos estudantes. Os horários da
segunda fase serão divulgados no e-mail dos candidatos. O candidato terá 24 horas após
a divulgação do resultado da primeira e segunda etapa para entrar com recurso. Casos
omissos serão deliberados pela comissão avaliadora.

10.2 Apenas os discentes com candidaturas homologadas pela Direção do DCH III,
poderão realizar inscrição junto à Universidade de Pádua.
10.3 Qualquer dúvida ou esclarecimento, concernente aos resultados deverá ser feita
diretamente no Gabinete da Direção do DCH III, conforme os prazos descritos no
cronograma.

Gabinete da Reitoria da UNEB, 04 de outubro de 2019.
Marcelo Duarte Dantas de Ávila
Reitor em Exercício

EDITAL Nº 090/2019
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE BOLSAS MOBILIDADE E INTERCÂMBIO
DO CONVENIO ENTRE A UNEB, CAMPUS DCH III, E A UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
PADOVA – UNIPD (ITÁLIA)

ANEXO I - BAREMA SELEÇÃO – TESTE DE PROFICIÊNCIA
(Valendo 40 pontos – Cada questão vale 1 ponto)

Nome completo:
______________________________________________________________
Matricola:
___________________________________________________________________

1) SCRIVI IL VERBO ESSERE ED IL VERBO AVERE AL PRESENTE
Verbo essere:

Verbo avere:

IO_______________________ (1,0) (___)
(1,0) (___)

IO

________________________

TU_______________________ (1,0) (___)
(1,0) (___)

TU

________________________

LUI/LEI___________________ (1,0) (___)
(1,0) (___)

LUI/LEI_____________________

NOI _____________________ (1,0) (___)
(1,0) (___)

NOI

VOI______________________ (1,0) (___)
(1,0) (___)

VOI________________________

LORO____________________ (1,0) (___)
(1,0) (___)

LORO______________________

_______________________

2) METTI L'ARTICOLO ALLE SEGUENTI PAROLE:
ARTICOLO DETERMINATIVO SINGOLARE

ARTICOLO INDETERMINATIVO SINGOLARE

_______ studente (1,0) (___)

_______ gatto (1,0) (___)

_______ luna (1,0) (___)

_______ orso (1,0) (___)

_______ casa (1,0) (___)

_______ strega (1,0) (___)

_______ orologio (1,0) (___)

_______ ora (1,0) (___)

_______ bottiglia (1,0) (___)

_______ camicia (1,0) (___)

3) TRASFORMA I NOMI AL PLURALE E METTI L’ARTICOLO CORRETTO:
sedia: _________________________ (1,0) (___);
(1,0) (___);

giorno:_____________________

quadro:________________________ (1,0) (___); amica:______________________
(1,0) (___) ;
zaino: _________________________ (1,0) (___); italiani: _____________________
(1,0) (___);

4) NELLE SEGUENTI FRASI SCRIVI IL VERBO CORRETTO AL PRESENTE
Noi _________________________ (MANGIARE) la pizza (1,0) (___)
Quando tu ________________________ (ENTRARE), chidi la porta (1,0) (___)
Questa settimana loro _____________________(STUDIARE) molto per la prova (1,0)
(___)
Mio fratello _____________________ (PARLA) tre lingue diverse (1,0) (___)
Voi ____________________ (COMPRARE) una bicicletta nuova (1,0) (___)

5) COMPLETA I DIALOGHI
RICCARDO: Ciao, ____________________________________________? (1,0) (___)
ANNALAURA: Io mi chiamo AnnaLaura.
RICCARDO: Da dove vieni?

ANNALAURA: Io _______________________________________________. (1,0) (___)
RICCARDO: Quanti _____________________________? (1,0) (___)
ANNALAURA: Io ho 29 anni.

6) SCRIVI I NUMERI COME NELL'ESEMPIO: 20: VENTI
5:
(___)

(1,0) (___)

21:

(1,0)

7) SCRIVI I NOMI DI 2 OGGETTI CHE CI SONO NELLA TUA CASA:
1)______________________________________________________________ (1,0) (___)

2)_________________________________________________________ (1,0) (___)
Pontuação alcançada:

EDITAL Nº 090/2019
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE BOLSAS MOBILIDADE E
INTERCÂMBIO DO CONVENIO ENTRE A UNEB, CAMPUS DCH III, E A
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA – UNIPD (ITÁLIA)

ANEXO II - BAREMA SELEÇÃO – ENTREVISTA
Nome completo: ________________________________________________________
Matricula: _____________________________________________________________

Em italiano (Valendo 10 pontos - Cada questão vale 1 ponto)
Indicadores

Pontuação
máxima

Nome

1,0

Età

1,0

Provenienza

1,0

Nazionalità

1,0

Che tipo di studio

1,0

Caratteristiche personali

1,0

Famiglia

1,0

Cibo preferito

1,0

Colore preferito

1,0

Altro

1,0

Pontuação
alcançada

Livre apresentação

Valor Total

10,0

Em português (Valendo 50 – Cada questão vale 10 pontos)
Questão
Por que você deseja participar deste projeto de
intercâmbio?

Pontuação
máxima
10,0

Pontuação
alcançada

O que você sabe me dizer a respeito do projeto de
intercâmbio INTEREURISLAND?

10,0

O que você sabe me dizer sobre a Itália?

10,0

O que você sabe me dizer sobre a Universidade de
Padova?

10,0

Quais são as suas expectativas a respeito desta
experiência de intercâmbio?

10,0

Valor total

50,0

