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EDITAL nº 05 DE 19 DE JUNHO DE 2015 – Estabelece as regras 
do processo de seleção de alunos de graduação para 
participação no Programa BRACOL (Brasil –  Colômbia) 
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 Programa BRACOL, 

Chamada Complementar, para saída no SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, cujos prazos são mostrados no 

seguinte cronograma geral: 

 

CRONOGRAMA DA CHAMADA PARA SAÍDAS EM 2015/2 

CHAMADA COMPLEMENTAR (BRACOL) 

19/06/2015 A 24/06/2015 Período para inscrições dos candidatos no Portal 

www.internacional.ufpr.br. 

25/06/2015 Divulgação do resultado e envio de instruções aos selecionados. 

 

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. 

 

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

Graduação presencial da UFPR. 

 

§ 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; 
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 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.  
 
§ 4º o candidato deverá ter cumprido o interstício mínimo entre uma saída e outra completado no 

momento da inscrição para este Edital, tendo cursado disciplinas na UFPR após o retorno de mobilidade 

anterior por período igual ao de sua permanência no Exterior, se aplicável. 

 

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 o descrito: 

  

- Cursos semestrais: a condição de aprovação em todas as disciplinas do primeiro (1º) semestre e a 

condição de aprovação ou matrícula para as disciplinas do segundo (2º) semestre  conforme disposto e 

previsto na grade curricular de cada curso; 

      

- Cursos Anuais: a condição de aprovação em disciplinas do primeiro (1º) ano, conforme disposto e 

previsto na grade curricular de cada curso. 

 

§ 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 curso 

excluindo-se TCC e estágio: 

 

CHC = c.h. vencida até 2014/2 + matrícula 2015/1 + expectativa de matrícula 2015/2 

 

§ 4º A comprovação de conhecimento prévio na língua espanhola (por meio de documentação oficial) 

servirá para fins classificatórios, sendo que alunos que comprovarem proficiência terão prioridade na 

alocação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 3º - As inscrições serão realizadas no período de 19/06/2015 a 24/06/2015 até às 23 horas e 59 

minutos (horário de Brasília) - através do formulário online disponível no Portal da Assessoria de 
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Relações Internacionais (http://www.internacional.ufpr.br).  

 

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

inscrições, a segunda é composta pela análise do preenchimento dos requisitos pelos candidatos e a 

terceira, no envio das candidaturas dos alunos selecionados. 

 

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.  

 

Parágrafo Único. Não serão aceitos recursos no que concerne o processo seletivo. 

 

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 INSCRIÇÕES E DAS VAGAS 

 

Art. 7º O aluno deverá preencher o  f o r m ul á r i o  d e  i n s c r i ç ã o  o n l i n e ,  f i c a n d o  s o b  

r e s p o n s a b i l i d a d e  d o  m e s m o  o  m a u  p r e e n c h i m e n t o  q u e  p o d e r á  a c a r r e t a r  e m  

c a n c e l a m e n t o  d a  i n s c r i ç ã o .  

 

Art. 8º A partir  disso, uma análise dos requisitos referidos nas Cláusulas 1ª e 2ª 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. 

 

Art. 10º Cabe ao aluno pesquisar junto à Universidade de destino, antes de se inscrever, os requisitos 

exigidos bem como se está possui curso equivalente ao UFPR. 

 

Art. 11º Quadro de Vagas: 

 

Número de Bolsas Universidade de Destino 

01 Corporación Universitaria Minuto de Dios 

01 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

02 Universidad Católica de Pereira 

01 Universidad de Manizales 

01 Universidad Francisco de Paula Santander 
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02 Universidad Libre 

01 Universidad Santo Tomás - Seccional Medellín 

01 Universidad Santo Tomás - Seccional Villavicencio 

 

* o número de vagas poderá sofrer variação de acordo com a disponibilidade da universidade de destino.  

 

Art. 12º Para fins de alocação, caso haja mais interessados que o número de vagas disponíveis, o(s) aluno(s) 

com maior IRA e conhecimento no idioma espanhol (se aplicável) serão priorizados.  

 

Parágrafo Único. De acordo com o interesse da UFPR, o aluno poderá ser alocado em uma Instituição 

diferente da inicialmente solicitada, caso este esteja de acordo. 

 

Art. 13º Uma lista de suplência será divulgada, para que em caso de desistência ou não cumprimento das 

instruções pelo aluno selecionado, a vaga seja redistribuída. 

  

CLÁUSULA QUINTA: DO AUXÍLIO 

 

Art. 14º O Programa BRACOL contempla: 

 

§ 1º  auxílio moradia e alimentação, subsidiados pela Universidade de destino, estes poderão ser em 

espécie ou em forma de gratuidade dos serviços, variando de acordo com a estrutura da Universidade. 

 

§ 2º auxílio seguro saúde e deslocamento, sob responsabilidade da Universidade de origem, este varia de 

acordo com os recursos disponíveis e a distância de translado do estudante selecionado. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DOS RESULTADOS 

 

Art. 15º O resultado f ina l  do processo de seleção e a lista de suplência será divulgado no Portal da 

Assessoria de Relações Internacionais (www.internacional.ufpr.br) a partir do dia 25/06/2015. 

 

Art. 16º Do resultado final não caberá recurso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CANDIDATURA  

 

Art. 17º 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. 1 8 º De posse da Carta de Aceite original, o aluno deverá dar entrada nos procedimentos 
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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. 19º 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.  

 

Art. 20º 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. 21º 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). O não cumprimento desta cláusula implicará no cancelamento da matrícula em PC e 

consequente cancelamento do registro acadêmico na UFPR por inatividade. 

 

Art. 22º 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. 

 

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 OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO ALUNO 

 

Art. 23º Compete exclusivamente ao aluno a observância de prazos, procedimentos e termos deste Edital. 

 

Art. 24º 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 
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entendimento com sua Coordenação e COPAP/PROGRAD. 

 

Art. 25º Os alunos contemplados por este programa deverão desenvolver e realizar a mobilidade na 

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. 26º 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 NONA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 27º Os casos omissos não previstos neste Edital serão encaminhados pela  Assessoria de 

Relações Internacionais para deliberação. 

  

Art. 28º Dúvidas ou questionamentoS serão respondidas, EXCLUSIVAMENTE, pelo email 

intercambio@ufpr.br. 

 

 

 
Curitiba, 18 de junho de 2015. 

Assessoria de Relações Internacionais 

Universidade Federal do Paraná 
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