Edital 768/2017
Período de inscrição: 01 a 11 de Setembro de 2017

A FFLCH anuncia a abertura do edital para oferecimento de duas (02) bolsas de estudos para intercâmbio acadêmico com duração de seis meses,
com início no 1º semestre de 2018, nas Instituições: Fudan University (01 vaga) e Shanghai Jiao Tong University (01 vaga) – China, para
estudantes prioritariamente de graduação e também aberto à estudantes pós-graduação. As bolsas serão financiadas pelo Banco Santander da
China através do Programa FIMP (Financial International Mobility Program), no valor de U$ 5.000,00 (cinco mil dólares). O processo seletivo
será realizado por uma banca examinadora que ranqueará todos os alunos inscritos, de acordo com o mérito acadêmico e seguindo os critérios
de seleção indicados abaixo. Os alunos que obtiverem melhor colocação e que atenderem aos pré-requisitos serão contemplados com bolsa de
estudos.
Para maiores informações, acesse o link do Programa: http://www.fimprogram.com/
1. DA INSCRIÇÃO
1.1. Local de inscrição para alunos de graduação:

As inscrições deverão ser realizadas de 01 a 11 de setembro de 2017, até as 23h59, exclusivamente via internet, através do Sistema
Mundus (na área de acesso público, não é necessário login – Menu Editais > Alunos de Graduação > Unidade Responsável: FFLCH).
1.1.2. Local de inscrição para alunos de pós-graduação:

As inscrições deverão ser realizadas de 01 a 11 de setembro de 2017, na Comissão de Cooperação Internacional - Comissão de Cooperação
Internacional da FFLCH (CCInt-FFLCH) - Rua do Lago, nº 717, sala 130 (Prédio da Administração da FFLCH) das 09:00 as 17:00.

1.2. Pré-requisitos gerais para inscrição de alunos de graduação:
- No momento da inscrição, estar regularmente matriculado e ter cumprido no mínimo 20% dos créditos do curso;
- Possuir média “limpa” (sem reprovações) acima de 7,0;
- Possuir proficiência em língua inglesa conforme descrito no item 3;
- Não ter intercâmbio em aberto.

1.3. Pré-requisitos gerais para inscrição de alunos de pós-graduação:
- No momento da inscrição, estar regularmente matriculado em programa de pós-graduação da FFLCH;
- Possuir proficiência em língua inglesa conforme descrito no item 3;

1.4. Documentos necessários:
- Formulário de inscrição (disponível no site da CCInt-FFLCH para download);
- Plano de estudos (em três páginas), em português, descrevendo:
a) o interesse acadêmico do aluno;
b) o impacto esperado dentro dos interesses acadêmicos do candidato.
- Resumo Escolar atualizado do Sistema Júpiterweb (média com reprovações).
- Cópia do passaporte com validade até o término do intercâmbio. Não serão aceitos protocolos de agendamento e passaportes vencidos;
- Apresentar certificado de proficiência conforme exigido no item 3;
- Carta de anuência do orientador (para alunos de pós-graduação).
1.5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
- Para a classificação dos candidatos serão considerados os seguintes critérios de seleção:
- Análise do plano de estudos;
- Média ponderada (para alunos de graduação);
- Entrevista com o coordenador do convênio;
- Nível proficiência da língua inglesa (visto que as aulas serão ministradas em inglês).

2. DO CRONOGRAMA
De 01 a 11 de setembro de 2017

Inscrição através do Sistema Mundus para alunos de graduação e presencial para alunos de
pós-graduação.

12 e 13 de setembro de 2017

Realização das entrevistas e análise da Comissão Julgadora

14 de setembro de 2017 após as 17h

Divulgação do resultado da seleção interna no site da CCInt-FFLCH

3. DAS VAGAS
ÁREA DE

PAÍS

UNIVERSIDADE

VAGAS

China

Fundan University

1

Todas as áreas de
estudos da FFLCH

TOEFL iBT 90 ou
IELTS 6.5

China

Shanghai Jiao Tong
University

1

Todas as áreas de estudo
da FFLCH

TOEFL 90 ou IELTS 6

ESTUDOS

PROFICIÊNCIA

CURSOS OFERECIDOS

http://www.econ.fudan.edu.cn/en/programinfor.php?pid=656

http://www.acem.sjtu.edu.cn/en/ung/download.html

