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07	de	fevereiro	de	2018	

	
A	 Universidade	 Federal	 da	 Bahia;	 a	 Universidade	 DHBW	 –	 Duale	 Hochschule	 Baden-

Württemberg,	de	Mannheim,	Alemanha;	e	a	HUST,	 	HuaZhong	University	of	Science	and	

Tchnology,	 de	 WuHan,	 na	 China,	 selecionam	 estudantes	 de	 graduação	 para	 o	 projeto	

Seminários	 Tripartites,	 seminários	 internacionais	 colaborativos,	 multidisciplinares	 e	

multiculturais	no	 âmbito	 do	 programa	 de	 cooperação	 internacional	 tripartite	Alemanha,	

Brasil	e	China,	também	chamado	de	Summer	School,	na	Alemanha.	

	

A	Universidade	Federal	da	Bahia	 (UFBA),	no	âmbito	dos	Seminários	Tripartites,	 seleciona	

até	doze	estudantes	de	graduação	dos	cursos:	

	
Administração,	 Direito,	 Engenharias,	 IHAC,	 Economia,	 Ciências	 Contábeis,	 Arquitetura	 e	

Ciências	 Humanas	 para	 o	 programa	 de	 julho	 de	 2018	 e	 de	 janeiro	 de	 2019,	 cujo	 tema	

central	será	Real	State	Economy	and	Brazilian	Economy”	desenvolvido	em	parceria	com	a	

Duale	 Hochschule	 Baden-Württemberg,	 Mannheim	 e,	 HUST,	 Universidade	 de	 WuHan,	

conforme	o	disposto	abaixo:	

	
DISPOSIÇÕES	GERAIS	
	
As	entidades	responsáveis	pelo	programa	são	as	citadas	no	cabeçalho	desse	Edital.		

		

1.	ATIVIDADES	
	
O	Programa	possibilitará	a	participação	de	alunos	da	 IES	e	suas	respectivas	participações	

em	 cursos	 e	 atividades,	 promovidos	 no	 âmbito	 do	 programa,	 na	 UFBA	 e	 Universidades	

Parceiras	(DHBW	e	HUST),	obedecendo	ao	seguinte	cronograma.	
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-	 Seminário	 Internacional	 Tripartite	 –	 Alemanha/Brasil/China	 que	 acontecerá	 na	 Duale	

Hochschule	 Baden	 Württemberg,	 DHBW,	 em	 Manhheim,	 Alemnha,	 de	 11/07/2018	 a	

23/07/2018.	A	versão	brasileira	dos	Seminários	Tripartites	acontecerá	na	UFBA	em	janeiro	

de	2019,	em	data	a	ser	divulgada.	

	

Obs.	 Todo	 o	 seminário	 será	 ministrado	 na	 língua	 inglesa,	 devendo,	 portanto,	 todos	 os	

candidatos	possuírem	fluência	no	idioma.	Os	alunos	deverão	apresentar	um	artigo	no	tema	

proposto	em	inglês.	Não	há	nenhum	tipo	de	apoio	financeiro	para	quem	quiser	ir	para	o	

Seminário	de	julho	na	Alemanha.	

	
2.	CANDIDATOS	ELEGÍVEIS	
	
São	candidatos	ao	programa	estudantes	dos	cursos	de	Ciências	Sociais	Aplicadas,	Ciências	

Humanas,	Engenharias	e	Arquitetura.	

	
3.	DOS	REQUISITOS	E	DOCUMENTOS	PARA	A	INSCRIÇÃO	
	
3.1	Dos	requisitos:	
	
Para	 concorrer	 à	 seleção,	 o	 aluno	 deverá	 satisfazer	 os	 seguintes	 requisitos	 no	 ato	 da	
inscrição:	
	
a)	Ser	aluno	matriculado	em	qualquer	um	dos	cursos	indicados	na	UFBA	acima;	

b)	Ter	integralizado	70%	da	carga	horária	do	seu	curso	no	momento	da	inscrição;	

c)	Não	estar	com	o	curso	trancado	ou	com	todos	os	componentes	curriculares	trancados;	

d)	Apresentar	proposta	de	tema	e	argumento,	em	 inglês,	até	o	prazo	estabelecido	nesse	

edital,	para	apresentação	na	data	do	programa.	

e)	Inglês	fluente.	
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3.2	Dos	documentos	para	a	inscrição:	
	
Os	 interessados	devem	comparecer	ao	dia	da	seleção	com	original	e	cópia	dos	seguintes	

documentos:	

	
a)	Histórico	escolar	oficial;	

b)	Resumo	do	tema	e	justificativa	em	inglês	(*);	

c)	Curriculum	Vitae;	

d)	Cópia	de	documento	oficial	com	foto.	

	
(*)	 Macro	 temas	 sugeridos:	 Estudo	 de	 caso	 em	 multinacionais	 brasileiras;	 Energia	

renovável;	 Transporte	 ferroviário;	 Etanol;	 Sustentabilidade;	 Logística;	 Infraestrutura;	

Mercado	 imobiliário;	 Comércio	 exterior	 (Relação	 Brasil-China	 ou	 Brasil-Alemanha);	

inovação	tecnológica	e/ou	social	

	

3.3.	Local	e	dia	de	seleção:	
	
Os	documentos	acima	relacionados	deverão	ser	entregues,	até	o	dia	02	(dois)	de	abril	de	

2018	 na	 direção	 da	 Escola	 de	 Administração,	 segundo	 andar.	 A	 seleção	 ocorrerá	 no	 dia	

07/04/2018	(sábado),	na	Escola	de	Administração,	em	sala	a	ser	divulgada,	no	horário	das	

9	horas.		

	
4.	DO	PROCESSO	SELETIVO	
	
	

4.1	A	análise	das	 inscrições	 será	 feita	por	Comissão	de	Seleção	designada	para	este	 fim,	

considerando	as	disposições	deste	processo	de	seleção;		

	

4.2	 Documentação	 incompleta	 desclassifica	 o	 candidato,	 pois	 serão	 avaliados	 todos	 os	

documentos	exigidos	neste	edital;	
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4.3	 Fará	 parte	 da	 Comissão	 de	 Seleção	 ex-participantes	 do	 programa	 que	 compõem	 a	

Alumni	Association.	

	
5.	DA	SELEÇÃO:		
	
A	seleção	para	participar	dos	seminários	ocorrerá	da	seguinte	forma:	
	
5.1	Análise	de	currículo;	

	

5.2	Defesa	da	proposta	do	tema,	em	inglês,	para	a	banca	avaliadora,	na	qual	serão	

avaliados,	 mediante	 Barema	 equivalendo	 a	 3,33	 pontos	 cada	 um	 dos	 critérios	 a	 seguir,	

totalizando	10	pontos:	

	
a)	Domínio	da	língua	Inglesa;	

b)	Capacidade	de	Comunicação;	Clareza	e	Argumentação;	

c)	Maturidade	e	Objetividade;	

	

Todas	as	etapas	têm	caráter	eliminatório	e	classificatório.	

	
6.	CRITÉRIOS	DE	DESEMPATE	
	
Os	critérios	de	desempate	serão	os	seguintes	em	ordem	decrescente:	
	
	

(1)	o	aluno	que	possuir	o	maior	coeficiente	de	rendimento;	

(2)	maior	carga	horária	integralizada	de	componentes	do	curso	em	questão;	

(3)	menor	número	de	reprovações;	

(4)	quem	exibir	maior	maturidade	que	possa	representar	a	UFBA	no	exterior.	

	
7.	RESULTADO	
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O	 resultado	 será	 informado	 por	 meios	 eletrônicos.	 Além	 disso,	 O	 resultado	 final	 será	

divulgado	por	e-mail	aos	proponentes.	

	
8.	DESISTÊNCIAS		
	
Caso	 ocorra	 desistência	 por	 parte	 de	 aluno	 selecionado	 será	 convocado	 o	 suplente	 de	

acordo	com	a	classificação	nesta	seleção;	

	
9.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	
	
9.1	 Dúvidas	 podem	 ser	 esclarecidas	 através	 de	 consulta	 ao	 coordenador	 local	 do	

programa,	 professor	 Gilberto	 W	 Almeida	 (Escola	 de	 ADM)	 pelo	 email	

gwa1945@gmail.com	,	caso	necessário,	nos	e-mails	dos	apoiadores:	

	
9.2	 Após	 o	 encerramento	 do	 prazo	 limite	 para	 as	 inscrições,	 nenhuma	 inscrição	 será	

recebida,	 assim	 como	 não	 serão	 aceitos	 adendos	 ou	 esclarecimentos	 que	 não	 forem	

explícita	e	formalmente	solicitados	pelo	comitê	organizador.	

	

9.3	Não	será	oferecido	nenhum	tipo	de	auxílio,	ajuda	de	custo,	ou	auxílio	 financeiro	por	

parte	da	UFBA	ou	da	Escola	de	Administração	da	UFBA	para	nenhum	dos	selecionados,	que	

ficam,	 desde	 já,	 cientes	 que	 deverão	 arcar	 com	 seus	 próprios	 recursos	 com	 todas	 as	

despesas	 na	 participação	 do	 Seminário	 (sejam	 elas	 de	 transporte,	 hospedagem,	

alimentação	ou	qualquer	outra).	

	
		
	
Horacio	Nelson	Harstenreiter	Filho	
Diretor	da	Escola	de	Administração	

	

	


