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EDITAL nº 01 de 18 de março 2015 – Estabelece as regras do 
processo de seleção de alunos de graduação para participação 
dos Programas de Fomento BRAFITEC e BRAFRAGRI saída em 
2015/2. Chamada Complementar. 
 

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, por intermédio da Assessoria de Relações Internacionais - ARI, 

no uso de suas atribuições legais e nas condições e exigências estabelecidas neste Edital, torna pública 

aos alunos desta Universidade as normas que regem o processo seletivo para o Programas de Fomento 

BRAFITEC e BRAFAGRI, Chamada Complementar, para o SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, cujos prazos são 

mostrados no seguinte cronograma geral: 

 

CRONOGRAMA DA CHAMADA PARA SAÍDAS EM 2015/2 

CHAMADA COMPLEMENTAR (BRAFAGRI E BRAFITEC) 

19/03/2015 a 27/03/2015 Período para inscrições dos candidatos do Setor de Tecnologia* no 

Portal www.internacional.ufpr.br (*retificado em 23 de março de 2015) 

23/03/2015 a 08/04/2015 Período para inscrições dos candidatos do Setor de Agrárias* no 

Portal www.internacional.ufpr.br (*retificado em 23 de março de 2015) 

06/04/2015 a 07/04/2015 Realização da entrevista do Setor de Tecnologia* (*retificado em 25 de 

março de 2015) 

09/04/2015 a 10/04/2015 Realização da entrevista do Setor de Agrárias* (*retificado em 23 de março 

de 2015) 

A partir de 04/04/2015 Divulgação do resultado FINAL dos candidatos aptos para 

Mobilidade 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O Processo Seletivo do qual trata este Edital será aplicado para a seleção dos alunos na 

modalidade mobilidade acadêmica curta, de seis meses a um ano e Duplo Diploma (até dois anos) para 

determinados cursos. 

 

§ 1º Poderão se inscrever neste processo seletivo os alunos regularmente matriculados nos cursos de 

Graduação da UFPR listados abaixo e que atendam aos critérios descritos neste Edital. 

 

• Engenharia Ambiental;  

• Engenharia Civil; 

• Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; 
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• Engenharia de Produção; 

• Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.); 

• Engenharia Florestal; 

• Engenharia Industrial Madeireira; 

• Engenharia Mecânica; 

• Engenharia Química. 

 

§ 2º Não poderão se inscrever no processo seletivo deste Edital os alunos:  

 cujas formas de entrada na UFPR sejam PEC-G, FESA ou Duplo Diploma;  

 que já se encontram afastados em intercâmbio (com registro em PC), seja qual for a natureza; 

 que foram selecionados no processo seletivo de Mobilidade Acadêmica UFPR, com saída prevista 

para 2015/2 – Chamada Regular, a menos que retirem oficialmente sua candidatura; 

 que foram selecionados no Programa Ciência sem Fronteiras, com saídas previstas para 2015/1 e 

2015/2, a menos que retirem oficialmente sua candidatura; 

 que já se encontram afastados em intercâmbio (com registro em PC), seja qual for a natureza; se já 

retornaram mas não cumpriram o interstício necessário entre os intercâmbios; ou, se desistiram do 

intercâmbio (após saída e/ou recebimento da carta de aceite) em chamadas anteriores sem 

justificativa plausível; 

 que estão temporariamente na UFPR em intercâmbio ou que possuam registro GRT; 

 que estão com o curso trancado. 

 

§ 3º O aluno poderá ter até 04 reprovações. A partir de 05 até 08 reprovações, será necessário um parecer 
do coordenador (momento da entrevista) e, acima de 08 reprovações, a inscrição não será aceita. 
 
§ 4º O aluno deverá comprovar proficiência na língua francesa através da apresentação de teste aceito 
pelo Programa. O nível mínimo de proficiência (cátedra europeia) exigido é de A2 para as mobilidades de 
curta duração e B1 para o Duplo Diploma. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 2º – Para participação no processo seletivo, o aluno deverá possuir os seguintes requisitos: 

 

§ 1º Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) superior ou igual a 0,6000; 

 

§ 2º Integralização curricular mínima, ou seja, não possuir disciplinas em atraso no momento DA 

INSCRIÇÃO para mobilidade seguindo a periodização mínima para cada Setor (ver ANEXO II); 

 

§ 3º Integralização curricular máxima de 90% do curso na saída para intercâmbio. Para fins de cálculo, 

serão consideradas as disciplinas consideradas como obrigatórias no currículo vigente do respectivo 
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curso.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 3º - As inscrições para o setor de Tecnolgia serão realizadas no período de 19/03/2015 a 

27/03/2015 até às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) e para o setor de Agrárias no 

período de 23/03/2015 a 08/04/2015 até às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) - através do 

formulário online disponível  no Portal da Assessoria de Relações Internacionais, no link “Inscrições 

BRAFITEC/BRAFAGRI - Edital Complementar 2015/2” (http://www.internacional.ufpr.br). * (*retificado em 23 de 

março de 2015) 

 

Art. 4º O processo seletivo para mobilidade acadêmica será dividido em 03 etapas. A primeira consiste nas 

inscrições, a segunda é composta pelas entrevistas nas Comissões Setoriais e a terceira, no envio das 

candidaturas dos alunos selecionados. 

 

Parágrafo Único. A segunda etapa também inclui a apresentação da DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL a ser feita 

pelo aluno no momento da sua entrevista. A documentação apresentada deverá comprovar o descrito no 

currículo do aluno, sob pena de desclassificação no caso de não comprovação documental. Cópias de 

documentos não serão aceitas para fins de avaliação e pontuação no quesito currículo. 

 

Art. 5º - A inscrição do aluno no processo consiste na automática concordância e conhecimento do conteúdo 

deste Edital, bem como ciência de seus prazos, condições de inscrição e seleção.  

 

Art. 6º - Durante as fases do processo o aluno poderá ser contatado via e-mail, sendo, portanto 

responsável pela consulta ao endereço eletrônico de contato fornecido e à sua caixa de spam, a fim de 

localizar e-mails eventualmente redirecionados. Informações pertinentes ao processo serão 

disponibilizadas no Portal ARI, também cabe ao estudante o acompanhamento períodico do mesmo. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

PRIMEIRA ETAPA: inscrições 

 

Art. 7º Nesta fase, o aluno deverá preencher o  f o r m u l á r i o  d e  i n s c r i ç ã o  o n l i n e ,  n o  q u a l  

c o n s t a m  o s  s e g u i n t e s  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  –  o  p r e e n c h i m e n t o  i n c o r r e t o  é  d e  

r e s p o n s a b i l i d a d e  d o  e s t u d a n t e .  

 

§ 1º N o m e  C o m p l e t o ;  

 
§ 2º E - m a i l  d e  C o n t a t o ;  

http://www.internacional.ufpr.br/
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§ 3º N ú m e r o  d e  M a t r í c u l a  ( G R R ) ;  

 
§ 4º Curso na UFPR; 
 
§ 5 º Programa de Interesse. 
 

Art. 8º A partir  disso, uma análise dos requisitos referidos nos Art. 1º e Art. 2º do presente Edital. 

 

Art. 9º O aluno que não atender aos requisitos estabelecidos não terá sua inscrição aceita e, por 

conseguinte, não poderá dar continuidade ao processo. 

 

SEGUNDA: da avaliação do currículo e entrevista pela Comissão Setorial de Relações Internacionais 

 

Art. 11º Nos dias 06/04/2015 e 07/04/2015 os candidatos do setor de Tecnologia serão entrevistados pela 

sua respectiva Comissão Setorial. Nos dias 09/04/2015 a 10/04/2015 os candidatos do Setor de Agrárias 

serão entrevistados – todos ., segundo cronograma estabelecido e divulgado em momento oportuno no 

Portal ARI www.internacional.ufpr.br.* (*retificado em 23 de março de 2015) 

 

Art. 12º A entrevista deverá ser presencial, não podendo ocorrer por vídeo conferência. Em caso de 

impossibilidade de comparecimento por motivo de doença, desde que comprovada por atestado, o aluno 

poderá requerer outro horário. 

 

Art. 13º Nesta etapa, a Comissão Setorial atribuirá duas notas ao candidato (Entrevista e Currículo) que 

serão utilizadas no cálculo da nota final conforme Art. 19 deste Edital.  

 

Art. 14º No momento da entrevista, para análise de Currículo, o aluno deverá levar consigo a documentação 

original comprobatória de currículo. 

 

Art. 15º As Comissões Setoriais de Relações Internacionais, de posse dos documentos comprobatórios do 

currículo farão a avaliação dos alunos segundo critérios de mérito e participação acadêmica atribuindo-lhes 

notas a cada um dos itens listados abaixo: 

 

 Currículo: 

 Atividades Formativas Complementares; 

 Participação em Programa de Iniciação Científica, Tecnológica, Extensão ou PET; 

 Publicações. 

 

§ 1º As notas de cada um dos itens mencionados neste artigo serão dadas na escala de 0,0 (zero) a 
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10,0 (dez). 

 

§ 2º A critério da Comissão Setorial, quando for o caso, produções técnicas poderão substituir as 

Publicações. 

 

§ 3º As atividades constantes no currículo não comprovadas mediante a apresentação das cópias não 

serão consideradas para fins de validação. 

 

Parágrafo Único. O aluno que não participar da etapa das entrevistas setoriais será automaticamente 

eliminado do processo. 

 

Art. 16º A nota final do aluno nesta fase será considerada, exclusivamente, para fins de classificação no 

processo seletivo, sendo a nota final de corte 5,0. 

 

Art. 17º A ordem de classificação final dos alunos será estabelecida por Setor e será utilizada para a 

concorrência no processo de atribuição de bolsas, observando os termos contidos neste Edital. 

 

Art. 18º A nota final, com duas casas decimais, será calculada, observando os pesos estabelecidos no 

ANEXO III deste Edital, da seguinte forma: 

 

NOTA FINAL = (IRA*PI + nota CV*PC + nota entrevista*PE) / (PI + PC + PE) 

onde: 

 

PI = Peso do IRA  

(O IRA do aluno será utilizado para o cálculo da nota final, conforme o ANEXO III deste Edital) 

PC = Peso do Currículo 

PE = Peso da Entrevista 

 

Art. 1 9 º Caso o aluno não alcance a nota final superior ou igual a 5,0 será eliminado do processo.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RESULTADOS 

 

Art. 20º O resultado f ina l  do processo de seleção será divulgado no Portal da Assessoria de Relações 

Internacionais (www.internacional.ufpr.br) a partir do dia 04/04/2015. 

 

Art. 21º Do resultado final não caberá recurso. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA CANDIDATURA  

http://www.internacional.ufpr.br/
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Art. 22º É de única e exclusiva responsabilidade do aluno verificar com a Universidade de Destino (uma vez 

já alocado) qual a documentação exigida para envio das candidaturas, bem como prazos e demais 

informações referentes à implementação da sua bolsa CAPES. A UFPR emite documentos em Português e 

não realiza qualquer tipo de tradução, ficando a cargo do aluno a contratação desse tipo de serviço quando 

necessário.  

 

Parágrafo Único. A documentação de candidatura para Universidade de Destino deverá ser entregue à ARI 

em tempo hábil para tramitação e envio da candidatura. 

 

Art. 23º É de responsabilidade da ARI, o gerenciamento e intermediação das candidaturas dos alunos UFPR 

junto às Universidades Parceiras. Candidaturas enviadas por conta própria serão indeferidas pela ARI. 

 

Art. 24º Enviada a candidatura, a Instituição de destino pretendida pelo aluno emitirá um parecer sobre 

a solicitação de mobilidade com aceite ou não aceite. Caso haja o aceite por parte da Instituição, 

será enviada ao aluno e/ou à Assessoria de Relações Internacionais a Carta de Aceite Original. Cada 

Universidade tem seus próprios prazos administrativos, devendo estes ser respeitados. 

 

Parágrafo Único. A Universidade de Destino tem autonomia para aceitar e recusar o Programa de 

Mobilidade do aluno. 

 

Art. 25º O aceite ou não aceite do aluno na Instituição de Dest ino depende, única e exclusivamente, da 

própria Instituição, sendo imprescindível para a consolidação do processo,  o recebimento da Carta de 

Aceite. 

  

Art. 2 6 º De posse da Carta de Aceite original, o aluno deverá dar entrada nos procedimentos 

consulares de visto e demais trâmites burocráticos de entrada no país, quando for o caso de mobilidade 

internacional.  

 

Parágrafo Único. Cabe exclusivamente ao aluno se informar,  iniciar e dar seguimento aos trâmites de 

passaporte, visto, seguros e demais procedimentos necessários exigidos para sua entrada e permanência 

no país de destino. 

 

Art. 27º No período da mobilidade acadêmica, o aluno manterá seu vínculo com a UFPR por meio do 

registro n a  d i s c i p l i n a  PC (Mobilidade Acadêmica Internacional):  PC001, PC002, PC003, PC004, 

dependendo do período da mobilidade. Na mobilidade de Duplo Diploma, poderá haver até quatro 

registros em PC (PC001, PC002, PC003, PC004). 
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Parágrafo Único. Salvo em caso de dupla diplomação, o aluno poderá permanecer em Mobilidade por meio 

da ARI pelo período máximo de 01 (um) ano para mobilidade internacional, não sendo possível a extensão 

desses prazos. 

 

Art. 28º Antes de sair do país, é de responsabilidade do aluno entregar sua solicitação de matrícula em PC, 

em formulário próprio, disponível no Portal ARI, devidamente assinada e carimbada pelo coordenador do 

seu curso, juntamente, com cópia da sua carta de aceite da Universidade de Destino. 

 

Parágrafo Único. O registro em PC do qual trata este artigo é de responsabilidade da Assessoria de 

Relações Internacionais.  

 

Art. 29º Uma vez no país de destino, o aluno se compromete a enviar dentro do prazo de 60 dias (data 

constante do bilhete aéreo) cópia do seguro saúde e comprovante de matrícula com carga horária mínima 

de 24 ECTS (créditos) para instituições europeias. O não cumprimento desta cláusula implicará no 

cancelamento da matrícula em PC e consequente cancelamento do registro acadêmico na UFPR por 

inatividade. 

 

Art. 30º Uma vez finalizada a sua mobilidade e de volta à UFPR, o aluno se compromete a encaminhar à ARI 

seu histórico escolar da Universidade de Destino e o relatório de intercâmbio segundo orientações 

constantes no Portal: www.internacional.ufpr.br. 

 

Art. 31º Os alunos contemplados neste Edital receberão bolsa de financiamento da CAPES.  

 

P a r á g r a f o  Ú n i c o .  Não é permitido ao aluno acumular mais de uma bolsa. Caso esta situação se verifique, 

o aluno estará sujeito à ressarcir à UFPR o valor recebido indevidamente (bolsas institucionais). 

  

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO ALUNO 

 

Art. 32º Compete exclusivamente ao aluno a observância de prazos, procedimentos e termos deste Edital. 

 

Art. 33º Cabe ao aluno informar a Assessoria de Relações Internacionais sobre sua desistência do 

processo de seleção, em qualquer etapa do mesmo, por escrito justificando seus motivos para tanto. 

 

Parágrafo Único. Caso o aluno não envie os comprovantes acima, sua situação junto à UFPR se tornará 

irregular, não cabendo à ARI os procedimentos para regularização. Neste caso ,  o  aluno deverá buscar 

entendimento com sua Coordenação e COPAP/PROGRAD. 

 

Art. 34º Os alunos contemplados por este programa deverão desenvolver e realizar a mobilidade na 
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Instituição parceira escolhida, em sua integralidade, com aproveitamento mínimo de 75% nas disciplinas 

cursadas. Em seu retorno à UFPR, o  aluno deverá relatar sua experiência de acordo com a requisição 

da Assessoria de Relações Internacionais e Coordenação de Curso (quando for o caso). 

 

Art. 35º Enquanto estiver em mobilidade acadêmica o aluno estará sujeito às normas, regras e leis do país de 

destino, bem como às normas e estatutos da Instituição de destino. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 36º Os casos omissos não previstos neste Edital serão encaminhados pela  Assessoria de 

Relações Internacionais ao Coordenador(a) do Projeto para deliberação conjunta com as Comissões 

Setoriais. 

  

Art. 37º Em caso de dúvidas técnicas ou problemas de acesso durante o processo de inscrição/homologação, 

o aluno deverá contatar intercambio@ufpr.br.   

 

 

 
Curitiba, 18 de março de 2015. 

Assessoria de Relações Internacionais 

Universidade Federal do Paraná 
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ANEXO II 

PERIODIZAÇÃO MÍNIMA PARA INSCRIÇÃO POR SETOR  

 
 
Setor de Ciências Agrárias 

Para cursos semestrais: 

Integralização de curso exigida para inscrição: 3 semestres  

Para cursos anuais: 
Integralização de curso exigida para inscrição: 1 ano 
 
Setor de Tecnologia 

Para cursos semestrais: 

Integralização de curso exigida para inscrição: 4 semestres  

Para cursos anuais: 
Integralização de curso exigida para inscrição: 2 anos 

 

 

ANEXO III 
DOS PESOS DAS NOTAS PARA CLASSIFICAÇÃO 

 
Setor de Ciências Agrárias 

IRA: 3,0 

Currículo: 4,0 

Entrevista: 3,0 

Pesos de currículo: 

a)Atividades Formativas Complementares: 1,0 

b)Participação em Programa de Iniciação de Científica, Tecnológica, Extensão ou PET: 1,0  

c)Publicações: 1,0 
d)Outros idiomas: 1,0 
 
Setor de Tecnologia 

IRA: 4,0 

Nota Currículo: 4,0 

Entrevista: 2 ,0 

Pesos de currículo: 

a)Atividades Formativas Complementares: 4,0 

b)Participação em Programa de Iniciação de Científica, Tecnológica, Extensão ou PET: 2,0  

c)Publicações: 2,0 
d)Outros idiomas: 2,0 
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