UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA/UFPE
Diretoria de Relações Internacionais – DRI/UFPE
Edital 003/2017 – Seleção para período de estudos na Holanda
Edital para seleção de alunos interessados em período de estudos na
Holanda. O período de estudos será de 29/01/2018 a 09/02/2018 e fará
parte da programação da disciplina eletiva ‘Estudos Internacionais‘, que
O QUE É
terá carga horária de 60h.
A inscrição será realizada conforme previsto no cronograma (Anexo I) e
deverá ser feita online ou na Diretoria do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas – CCSA/UFPE.
- Estar devidamente matriculado em qualquer um dos cursos de
Graduação do CCSA/UFPE.
REQUISITOS PARA O
- Ter média geral igual ou superior a 6,00 (seis);
CANDIDATO
- Apresentar histórico com, no máximo, 2 (duas) reprovações não
recuperadas.
DOCUMENTOS PARA - Comprovante de matrícula do segundo semestre de 2017;
INSCRIÇÃO
- Histórico Escolar de Graduação.
- Média geral;
CRITÉRIOS
PARA
- Nota obtida em entrevista presencial em inglês, que avaliará o nível de
SELEÇÃO
proficiência no idioma bem como o grau de interesse do estudante.
- Exclusivamente ao aluno: instalação, acomodação, alimentação,
seguro-saúde, passagem aérea de ida e volta para o translado
Brasil/Holanda/Brasil, deslocamento durante o período no exterior e
RESPONSABILIDADES
ingressos de entrada em parques e museus;
DOS SELECIONADOS
- Realizar as atividades programadas;
- O aluno também é responsável pela obtenção do passaporte na
Polícia Federal.
- Isenção de custos referentes às taxas escolares no exterior;
- Elaboração de programação acadêmica, incluindo palestras,
workshops e/ou visitas a empresas (ver programação no Anexo II).
RESPONSABILIDADES
- Oferta do período de estudos para no mínimo 12 e no máximo 20
DA CCSA/UFPE
alunos. Caso não se obtenha o mínimo de alunos, a viagem não
ocorrerá.
- Haverá supervisão de professor(es) do CCSA na viagem e nas
atividades acadêmicas desenvolvidas no período.
CRONOGRAMA
Ver Anexo I.
DETALHADO
Observar atentamente o edital da chamada à qual está se candidatando, em especial os itens
REQUISITOS DO CANDIDATO, RESPONSABILIDADE DOS SELECIONADOS e CRONOGRAMA
DETALHADO.

ANEXO I – Cronograma do Edital
PERÍODO
20/11
a
29/11/2017
30/11 e
01/12/2017
04/12/2017
27/01/2018
09/02/2018

ATIVIDADE PREVISTA
Período de Inscrição. Os interessados devem entregar os documentos na
Diretoria do CCSA/UFPE, de segunda a sexta, entre as 9h às 17h, ou enviálos, em formato digital, para sergio.rleal@ufpe.br, com cópia para
anderson.gsouza@ufpe.br.
Entrevista presencial em inglês.
Divulgação do resultado na página do CCSA/UFPE (www.ufpe.br/ccsa).
Data prevista para a viagem.
Data prevista para o retorno.

ANEXO II – Programação do período de estudos na Holanda*
DATA
28/01/2018
29/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
01/02/2018
02/02/2018
03/02/2018
04/02/2018
05/02/2018
06/02/2018
07/02/2018
08/02/2018
09/02/2018

ATIVIDADE
Chegada em Amsterdã e deslocamento, de trem, para Breda
Boas vindas à NHTV-Breda University of Applied Sciences, atividade de
integração com estudantes locais e tour da cidade
Atividades acadêmicas na NHTV-Breda University of Applied Sciences
Boas vindas à Avans University of Applied Sciences e atividade de integração
com estudantes locais
Atividades acadêmicas na Avans University of Applied Sciences
Deslocamento, de trem, para Tilburg
Atividades acadêmicas na Universidade de Tilburg
Deslocamento, de trem, para Roterdã
Visita às principais áreas turísticas da cidade
Deslocamento, de trem, para Amsterdã
Visita às principais áreas turísticas da cidade
Visita à Hotelschool The Hage in Amsterdam
Visita a empresas multinacionais
Visita a empresas multinacionais
Palestra com representante do Amsterdam Marketing
Retorno ao Brasil

* programação sujeita a alteração

Recife, 27 de outubro de 2017

ZIONAM EUVÉCIO LINS ROLIM
Diretor em exercício do CCSA/UFPE
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Diretora de Relações Internacionais da UFPE
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