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EDITAL nº 12  de 25  DE SETEMBRO DE 2017 – 
Estabelece as regras do processo de seleção de alunos de 
graduação presencial e pós-graduação stricto sensu 
para participação no concurso Race to Zero promovido pelo 
Departamento de Energia dos Estados Unidos da América.  
 
 
  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, por intermédio da Agência UFPR Internacional,  no uso de 
suas atribuições legais e nas condições e exigências estabelecidas neste Edital, torna públicas, aos alunos 
desta Universidade, as normas que regem o processo seletivo para participação de uma equipe da UFPR no 
concurso Race to Zero. Os prazos são mostrados no seguinte cronograma geral: 

 

CRONOGRAMA DA CHAMADA PARA SAÍDA EM 2017/2 
 

23/10/2017 Data limite para inscrição das equipes de arquitetura e dos estudantes 
individuais de outras áreas 

25/10/2017 Divulgação das equipes e alunos inscritos pelo Portal www.internacional.ufpr.br 
30/10/2017 Defesa dos projetos pelas equipes de arquitetura 
31/10/2017 Defesa de propostas dos alunos individuais  
01/11/2017 Divulgação da equipe que representará a UFPR no concurso Race to Zero 2018 
07/11/2017 Inscrição da equipe UFPR no concurso Race to Zero 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º - O Processo Seletivo do qual trata este Edital será aplicado para a seleção dos alunos de 

graduação e de pós-graduação stricto sensu para a participação de uma equipe da UFPR no concurso 
Race to Zero promovido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos da América a se realizar em 2018. 

 
§ 1º Poderão se inscrever neste processo seletivo os alunos regularmente matriculados em um dos 

cursos presenciais de Graduação  e de Pós-Graduação stricto sensu da UFPR desde que atendam aos critérios 
descritos neste Edital. 

 
§ 2º Os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo irão se inscrever em equipes de até 5 alunos. 
 
§ 3º Os alunos das demais áreas do conhecimento deverão se inscrever individualmente. 
 
§ 4º Os alunos que não poderão se inscrever no processo seletivo deste Edital:  

    cujas formas de entrada na UFPR sejam PEC-G, FESA ou Duplo Diploma;   
 que se encontram afastados em intercâmbio (com registro em PC), seja qual for a natureza; 
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 que estejam temporariamente na UFPR em intercâmbio ou que possuam registro GRT; 
 que estejam com o curso trancado, no momento da inscrição. 

 
§ 5º Os alunos que apresentaram o projeto UFPR Race to Zero 2017 poderão participar das equipes de 

arquitetura ou como participante individual mas não poderão pleitear bolsa para apresentar o projeto UFPR 
Race to Zero 2018. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA EQUIPE UFPR 
 
Art. 2° - A Equipe de alunos que irá representar a UFPR no concurso Race to Zero 2018 será composta 

da seguinte forma: 
§ 1º Equipe de projeto: até 5 estudantes de graduação em Arquitetura e Urbanismo ou estudantes de 

pós-graduação stricto sensu que tenham formação em Arquitetura. É encorajada a formação de equipes mistas 
contendo estudantes de graduação e de pós-graduação. 

§ 2º Equipe de suporte multidisciplinar: 5 estudantes de graduação ou pós-graduação stricto sensu de 
qualquer área do conhecimento, inscritos individualmente. 

 
Art. 3° - O apoio técnico será prestado pelo Orientador da equipe escolhida e pelo Líder da equipe. 
 § 1º O Orientador da equipe será um docente indicado pelo Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo da UFPR. São prerrogativas do Orientador: supervisionar a execução do projeto, determinar os 
responsáveis por cada atividade dentro do projeto e dialogar com o Líder do projeto sobre o cronograma de 
execução e plano de ação para execução. 

 § 2º O Líder da equipe será um docente ou técnico-administrativo indicado pela Agência UFPR 
Internacional e será responsável por toda a comunicação com os organizadores do evento. É vedada a 
comunicação com os organizadores do concurso por qualquer outro membro da equipe UFPR. O Líder será 
também responsável pelo cronograma de execução e pelo Plano de Ação do projeto UFPR. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 
 
Art. 4º – Em caso de disponibilidade orçamentária por parte da UFPR serão alocadas 3 bolsas para 

alunos participantes da equipe UFPR Race to Zero 2018 para que defendam o projeto da UFPR nos dias 21 e 
22/04/2018 em Golden-CO. As bolsas serão alocadas seguindo a indicação do Orientador da equipe e 
obedecendo aos critérios descritos nos parágrafos 1 - 4. A confirmação sobre o pagamento das bolsas será 
indicada até a data limite de 10/02/2018.  

 
§ 1º O estudante deverá ter Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) superior ou igual a 0,7000 no 

caso de alunos de Graduação e média de conceito B no caso de alunos de pós-graduação stricto sensu. 
§ 2º O estudante deverá ter nível de inglês avaliado pelo CAPA-UFPR como suficiente.  
 
§ 3º Número de reprovações: 
 No máximo 01 (uma) reprovação (já vencida com aprovação) no momento da inscrição.  
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 Acima de uma: indeferido. 
 
§ 4º Em  c as o  d e  d i s p o n i b i l i d a d e  o r ç a m e n t á r i a  ( c o n f .  A r t i go  4 º )  s erão selecionados 

para auxílio financeiro no mínimo 1 participante da equipe de projeto e 1 participante da equipe de suporte 
multidisciplinar. A terceira bolsa será destinada conforme a avaliação do Orientador.  

 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 5º – As inscrições serão realizadas a partir da data de publicação deste edital até o dia 

23/10/2017 até às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) através do formulário online disponível 
no final deste edital. 

 
Art. 6º – Não serão aceitas inscrições em modalidades outras que não o procedimento online realizado 

por meio do link disponibilizado. Não serão aceitas inscrições fora do prazo previsto neste Edital.  
Art. 7º – Este processo seletivo será dividido em 02 etapas. A primeira consiste nas inscrições, sendo 

esta eliminatória e constituindo na análise dos itens descritos nos Art. 1º, Art. 2º , Art. 3º e Art. 4º  deste edital. 
A segunda, é classificatória e será realizada por um comitê de avaliação composto por membros indicados pelas 
Comissões Setoriais (Anexo I) dos Setores que tiverem candidatos inscritos, por 2 docentes indicados pelo 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, pelo líder da equipe UFPR Race to Zero 2017 indicado pela 
Agência UFPR Internacional. Haverá uma apresentação oral das equipes de Arquitetura e dos candidatos 
individuais. 

 
Art. 8º – Durante as fases do processo, o contato entre Agência e aluno será feito através do Portal da 

Agência ou via e-mail informado no formulário de inscrição, sendo o aluno responsável pela consulta 
constante  ao endereço eletrônico e sua caixa de spam, a fim de localizar emails eventualmente 
redirecionados.  

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
PRIMEIRA ETAPA: inscrições 
 
Art. 9º – Nesta fase, as equipes deverão preencher u m  f o rm u l ár i o  d e  i n s c r i ç ã o  o n l i n e  e  

e n v ia r  o  p ro j e t o  in i c ia l  a t ra v é s  d o  P o r t a l  d a  A gê n c i a  U FP R  I n t e rn ac i o n a l  
( w w w . i n t e rn a c io n a l . u f p r . b r  )   

 
Art. 10º – I n s c r i ç õ e s  q u e  ap r e s e n t e m  q u a i s q u e r  i n c o r r e ç õ e s  o u  d ad o s  in c o m p le t o s  

n ã o  s e r ão  a c e i t a s .   
 
Art. 11º – C a d a  e s t u d a n t e  p o d e r á  c a n d i d a t a r - s e  e m  a p e n a s  u m a e q u i p e .  
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§ 1 º O aluno que não atender aos requisitos estabelecidos não terá sua inscrição aceita e, por 

conseguinte, não poderá dar continuidade ao processo. 
 
 
§ 2º Uma vez identificado que todos os requisitos de que tratam os Art. 1º, Art. 2º , Art. 3º e Art.4° 

tenham sido atendidos, o aluno terá  sua inscr ição ace ita e  seguirá para  a  próxima etapa.  
 
SEGUNDA  ETAPA: APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
 
Art. 17º – No dia 30/10/2017 as equipes de Arquitetura com inscrição deferida apresentarão o projeto 

inicial para o comitê de avaliação. Os projetos deverão ser enviados e apresentados em inglês nos moldes 
definidos no Guia do Concurso Race to Zero, disponível em  
https://energy.gov/sites/prod/files/2017/07/f35/68768_2018RacetoZero_StudentGuide.pdf . Os candidatos 
individuais deverão propor, em inglês, incrementos ao projeto apresentado pela equipe UFPR Race to Zero 
2017, de acordo com sua área de conhecimento, disponível no link (www.internacional.ufpr.br ). A equipe UFPR 
irá concorrer na categoria 5 (Commercial/Elementary School) e os projetos submetidos deverão contemplar 
as exigências do concurso para esta categoria. 

§ 1 º As equipes deverão fazer uma apresentação de 30 minutos para o comitê de avaliação sendo que 
cada participante deverá falar por no mínimo 5 minutos. As apresentações serão realizadas em inglês. Os slides 
das apresentações deverão ser escritos em inglês. 

§ 2 º Cada candidato individual deverá apresentar sua proposta em uma apresentação oral de 10 a 15 
minutos para o comitê de avaliação. As apresentações serão realizadas em inglês. Os slides das apresentações 
deverão ser escritos em inglês. 

 
 
Art. 19º – Uma vez feita a divulgação da data, horário e local da arguição oral estipulados para cada 

candidato não serão alterados. O não comparecimento do candidato implicará na sua eliminação do processo 
seletivo. 

 
Art. 20º – A apresentação deverá ser presencial, não podendo ocorrer por vídeo conferência. Em caso 

de impossibilidade de comparecimento por motivo de doença, desde que comprovada por atestado médico, o 
aluno poderá requerer outro horário. 

 
Art. 21º – O comitê de avaliação atribuirá notas às equipes, a cada membro das equipes e aos 

candidatos individuais pelos projetos e apresentações. 
 
Parágrafo Único  O aluno que não participar da etapa das entrevistas será automaticamente eliminado 

do processo. 
 
Art. 22º – A ordem de classificação final dos alunos será estabelecida por vaga e observará os termos 
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contidos neste Edital. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RESULTADOS 
 
Art. 28º O resultado f ina l  do processo de seleção será divulgado no Portal da Agência UFPR 

Internacional (www.internacional.ufpr.br) a partir do dia 31/10/2017. 
 
Art. 29º Do resultado final caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data de 

divulgação do resultado. Após esse prazo, não serão aceitos questionamentos ou pedidos de revisão sob 
nenhuma hipótese. 

 
Art. 30º O recurso deverá ser interposto por escrito, com conhecimento (assinatura e carimbo) do 

coordenador de curso do aluno, protocolado (SEI) na Coordenação e tramitado à Agência UFPR Internacional, 
ANEXO II. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DA SUBMISSÃO DO PROJETO INTRODUTÓRIO  
 
Art. 31º Após divulgação do resultado final, a equipe e os alunos individuais classificados deverão 

manifestar junto à Agência através de email para internacional@ufpr.br sua participação ou não, ficando sob 
responsabilidade do aluno o acompanhamento de suas mensagens. O candidato e a equipe que não fizer esta 
confirmação através de email, dentro do prazo estabelecido, estará automaticamente fora do processo 
seletivo. 

 
Parágrafo Único. Os alunos serão instruídos via email sobre a submissão do Projeto Introdutório que 

deverá ser realizada impreterivelmente até o dia 07/11/2017 pelo Líder da equipe UFPR nomeado pela Agência 
UFPR Internacional aos organizadores do concurso Race to Zero 2018. 

  
Art. 32º É de responsabilidade da Agência UFPR Internacional, o gerenciamento e intermediação das 

candidaturas dos alunos UFPR junto aos organizadores do concurso Race to Zero através do Líder do projeto. É 
vedada a comunicação dos demais membros da equipe com os organizadores do concurso podendo ser 
penalizada com exclusão do membro da equipe.  

 
Parágrafo Único. A organização do concurso Race to Zero tem autonomia para classificar, aceitar, 

recusar e indeferir inscrições da equipe ou indivíduos não tendo a UFPR nenhuma implicação neste processo. 
 
 
CLÁUSULA NONA: OUTROS TRÂMITES  
 
Art. 3 6 º Caso a equipe UFPR seja selecionada para apresentar o projeto em Golden-CO nos dias 21 e 

22/04/2018, os representantes indicados pelo Orientador deverão providenciar toda a documentação 
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necessária para a entrada nos Estados Unidos e participação no concurso, incluindo passaporte válido, visto de 
entrada, seguro saúde etc.  

 
Art. 37º É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção do visto junto ao Consulado 

competente e o preenchimento dos requisitos exigidos pelo país estrangeiro para a concessão deste e demais 
procedimentos necessários exigidos para sua entrada e permanência no país de destino. O estudante também 
é responsável por providenciar, obrigatoriamente, o seguro-saúde internacional antes de sua partida. Esta 
Agência não atuará como intermediadora na obtenção de vistos ou de seguros. 

 
Parágrafo Único. Caso o aluno possua dupla cidadania, cabe a este se informar a respeito de seus 

direitos e obrigações no que concerne a entrada no país de destino. A UFPR não se responsabilizará por 
eventuais ocorrências com os estudantes que optarem por esta modalidade. 

 
Art. 38º – Os estudantes selecionados deverão, obrigatoriamente, contratar seguro-saúde 

de ampla cobertura que inclua, pelo menos, assistência médico-hospitalar, cobertura dos custos de 
acidentes pessoais, invalidez e repatriação sanitária e funerária.  

 
 
 
CLÁUSULA ONZE: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO ALUNO 
 
Art. 39º Cabe ao aluno informar à Agência UFPR Internacional sobre sua desistência do processo de 

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

Art. 40º Em seu retorno à UFPR, o  aluno deverá apresentar  um relatório de sua experiência. 
Caso seja solicitado, poderá enviar depoimento gravado em vídeo, bem como dar depoimento em palestra. 

 
Parágrafo Único. O aluno se comprometerá a representar dignamente a Universidade Federal do 

Paraná durante todo o processo de mobilidade, tanto na participação no concurso, como na convivência social 
fora da instituição anfitriã, comprometendo-se a manter uma postura idônea no país/cidade em que se 
encontrar. 

 
Art. 41º Enquanto estiver em mobilidade o aluno estará sujeito às normas, regras e leis do país de 

destino, bem como às normas e estatutos da Instituição de destino. 
 
Art. 42º Finalizado o período de mobilidade, o aluno se comprometerá a encaminhar à AUI o relatório 

e um depoimento gravado em vídeo.  
 
Parágrafo único. O depoimento em vídeo, acima mencionado, deverá ser enviado à AUI relatando sua 

experiência no exterior, falando de maneira geral sobre a participação no concurso. O aluno deve autorizar o 
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uso de sua imagem e áudio para divulgação nos meios de comunicação da UFPR, sem que isso resulte em ônus 
de qualquer espécie à instituição.  

 
CLÁUSULA DOZE: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 43º Compete exclusivamente ao aluno a observância de prazos, procedimentos e termos deste 

Edital. 
 
Art. 44º Os casos omissos não previstos neste Edital deverão ser encaminhados à Agência UFPR 

Internacional para apreciação e posterior encaminhamento à Comissão Setorial de Relações Internacionais 
pertinentes para julgamento (quando for o caso). 

 
 
Art. 45º O ato da inscrição neste processo de seleção ao qual se refere esse Edital, implica na leitura 

prévia deste documento, ficando pressuposta a prévia e integral concordância com suas respectivas cláusulas. 
Clique aqui para inscrição. 

 
Curitiba, 25 de setembro de 2017. 

 
Agência UFPR Internacional 

Universidade Federal do Paraná 
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COMISSÕES SETORIAIS 
 
- CAMPUS PALOTINA 
Representante: Roberta Paulert  
 
 - CAMPUS JANDAÍA DO SUL 
Representante: José Eduardo Padilha de Sousa 
  
 - SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN 
 Representante: Marcel Pereira Pauluk 
 
- SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
Representante: Luiz Antônio Corrêa Lucchesi 
  
 - SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  
 Representante: Débora do Rocio Klisiowicz 
  
- SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA   
 Representante: Maria Cristina de Souza 
  
- SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 Representante: Edison Luiz Almeida Tizzot 
  
- SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS 
Representante : Michele Nogueira Lima 
  
- SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
Representante: Márcio Sérgio Batista de Oliveira 
 
- SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 
Representante: Tatyana Scheila Friedrich 
  
- SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
 Representante: Farley Simon Mendes Nobre 
  
 - SETOR DE EDUCAÇÃO 
Representante: Paulo Vinícius Baptista da Silva 
  
- SETOR DE TECNOLOGIA 
 Representante: Ewaldo Luiz de Mattos Mehl 
 
- SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 Representante: Juliana Passos 
 
- UFPR LITORAL 
Representante:  Augusto José Waszczynskyj Antunes das Neves 
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ANEXO II 
FORMULÁRIO DE RECURSO PARA RESULTADO FINAL 

EDITAL nº XX DE XX DE SETEMBRO DE 2017 
 
 

RECURSO Nº______ Data:_______________  

Nome Completo:__________________________________________________________________________ 

GRR: _________________________  E-mail de contato:___________________________________________  

Curso:___________________________________________ Setor:_________________________________ 
 

Universidade Pretendida:___________________________________________________________________ 

Questionamento:_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Embasamento:_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Coordenação: 

___________________________________ 
assinatura e carimbo do Coordenador 

Aluno: 

___________________________________ 
assinatura 

 

 

(    ) deferido                                (   ) indeferido 


