CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES
Edital no 20/Reitoria/Univates, de 27 de abril de 2017
Abertura de vagas para Intercâmbio em Macau/China
1. ABERTURA
O Reitor do Centro Universitário UNIVATES, por meio da Diretoria de Relações
Internacionais - DRI, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das
inscrições para vagas para Intercâmbio Universitário com bolsas no Instituto Politécnico
de Macau – IPM, na seguinte modalidade:
No de vagas

Cursos/áreas

Tipo de auxílio

9

Licenciatura em Língua Chinesa para Estrangeiros

Bolsa IPM

2. DETALHAMENTO DA BOLSA
As bolsas oferecidas são assim caracterizadas:
Bolsa

Caracterização

Bolsa IPM

Curso completo, alojamento e alimentação durante o período do curso (quatro anos)

3. INSTITUIÇÃO DE DESTINO
Universidade

País

No de vagas

Curso

Instituto Politécnico de
Macau

China

9

Licenciatura em Língua
Chinesa para
Estrangeiros

4. PERÍODO, HORÁRIO E LOCAIS DE INSCRIÇÃO
As inscrições devem ser efetuadas no período de 05/05/2017 a 20/05/2017,
exclusivamente pelo Sistema de Inscrições da Univates, disponível no link
https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-1108.
5. REQUISITOS
Os requisitos para inscrição neste processo seletivo são os seguintes:
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação ou sequencial da Univates, ou
ser Diplomado pela Univates há no máximo três anos;
c) comprometer-se a cursar o curso completo (duração de quatro anos) e, ao retornar, a
compartilhar conhecimentos e experiências com colegas da Instituição e cooperar com a
DRI nas atividades de adaptação de intercambistas estrangeiros;
d) ter disponibilidade para pagar despesas de documentação (passaporte, visto etc.),
passagens aéreas, seguro-saúde.
6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
O aluno, no ato da inscrição para o processo seletivo de intercâmbio, deve anexar no
Sistema de Inscrições os seguintes documentos:
a) Formulário de Inscrição preenchido;
b) foto 3 x 4;
c) Curriculum Vitae (em português);
d) Histórico acadêmico comprovando o bom desempenho nos estudos;
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e) Aprovação em teste de Proficiência de Intercâmbio em Língua Inglesa, nível B2;
f) Carta de motivação.
6.1 O aluno deve se comprometer a realizar o curso completo com quatro anos de
duração.
7 VALOR DA INSCRIÇÃO
O valor da inscrição é de R$ 52,70 (cinquenta e dois reais e setenta centavos), sem
possibilidade de reembolso.
8. SELEÇÃO: DATA, LOCAL E HORÁRIO
A seleção será realizada por meio de entrevista, em data e local a serem definidos,
considerando-se os critérios do item 9.
8.1. Orientações para a realização da seleção
No dia da seleção, o aluno deve apresentar-se no local da entrevista quinze minutos
antes do horário marcado, que será informado com antecedência.
9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os critérios a serem observados na seleção são os relacionados abaixo:
A - Proficiência em Língua Inglesa
Resultado da proficiência

Peso

Proficiente

Classificado

Não proficiente

Não Classificado

B - Média geral das notas, conforme histórico do aluno, independente do percentual de
créditos concluídos, sendo assim avaliada:
Média geral das notas

Peso

6,0 a 6,9

1

7,0 a 7,9

2

8,0 a 8,9

3

9,0 a 10

4

C - O percentual de créditos concluídos será avaliado da seguinte forma:
Percentual de créditos concluídos

Peso

20% a 39,99%

1

40% a 59,99%

2

60% a 79,99%

3

80% a 89,99%

4

90% ou mais

5
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Para diplomados:
Tempo de curso concluído

Peso

Até 12 meses

3

12 a 24 meses

2

25 a 36 meses

1

D - Entrevista com representantes da DRI, coordenação do curso do candidato e
psicóloga da Univates. Peso: 2 (dois).
9.1. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Em caso de ocorrer empate entre os classificados, o desempate deverá seguir a seguinte
ordem:
a) nota mais alta;
b) percentual com maior pontuação ou menor tempo de diplomação;
c) nota da entrevista.
9.2 A comissão julgadora reserva-se o direito de flexibilizar algum(ns) dos critérios.
9.3 DA SELEÇÃO
A seleção do aluno pela Univates trata-se de pré-seleção, cabendo à instituição de
destino o aceite definitivo.
10. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
A publicação dos resultados deve ocorrer até o dia 31/05/2017, por meio de publicação
no site da Univates (http://www.univates.br/institucional/editais).
11. INFORMAÇÕES
Informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (51) 3714-7000, ramal
5309, ou pelo e-mail dri@univates.br.

Ney José Lazzari
Reitor do Centro Universitário
UNIVATES
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