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CONVOCATÓRIA DE PRÉ-SELEÇÃO 

 

A ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS (AAI) PRÉ-SELECIONA 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA PROGRAMA DE BOLSA 

DA FORD MOTOR COMPANY GLOBAL SCHOLARS PROGRAM - FALL 2016 – THE 

WASHINGTON CENTER – USA 

 

A Assessoria para Assuntos Internacionais pré-seleciona dois (02) estudantes de graduação e/ou de pós-

graduação da UFBA para concorrer uma bolsa do Programa Ford Motor Company Global Scholars Program, 

através do The Washington Center for Internships and Academic Seminars (TWC), instituição norte-americana 

sem fins lucrativos, com a qual a UFBA possui acordo de cooperação. 

 

A bolsa de estudos cobre o programa do TWC e os custos de alojamento, inscrição, seguro saúde e 

pagamento do SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) para o Visto J-1. A Assessoria para 

Assuntos Internacionais da UFBA não disponibiliza qualquer auxílio financeiro adicional para este programa de 

bolsa. 

 

Serão oferecidas 7 (sete) bolsas para estudantes do seguinte grupo de países: Brasil, China, Índia, 

México, Marrocos, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia e dos Emirados Árabes.  

 

OBJETIVO: 
 

Proporcionar aos estudantes interessados, através de estágio, uma valiosa experiência sobre 

possibilidades de carreira, redes de contato profissional e planejamentos para o futuro. O período de 

permanência é de 24 de agosto a 10 de dezembro de 2016. 

 

COMPONENTES DO PROGRAMA: 

 Estágio: O TWC selecionará os estudantes de acordo com seus interesses e objetivos no programa. 

 Curso Acadêmico: Todos os estudantes participarão de um curso acadêmico, designado pelo programa, 

uma noite por semana.  

 Colóquio LEAD: Programa semanal de liderança que acontecerá às sextas-feiras, durante todo o dia.  

REQUISITOS E DOCUMENTOS: 

 

1) O(A) candidato(a) deve ser brasileiro(a), nato(a) ou naturalizado(a) e maior de 18 anos; 

2) O/A participante deverá estar regularmente matriculado(a) durante todo o processo de seleção e 

obrigatoriamente também durante todo o período de realização do programa na UFBA; 
3) Ter integralizado pelo menos 20% (vinte por cento) da carga horária TOTAL de seu curso;  
4) Não ser aluno conc1uinte*; 

5) Histórico oficial da UFBA (original e em inglês); 

6) Certificado de proficiência na Língua Inglesa (ex: TOEFL – pontuação a partir de 80 na escala online, ou  

550 no exame escrito - , IELTS, Cambridge ou equivalente) – original e cópia; 

7) Duas cartas de recomendação de professores, em papel timbrado (em inglês); 

8) Currículo (uma página em inglês); 

9) 1 (uma) foto 3x4; 



10) Passaporte (original e cópia da 1ª página);  
11) Formulário Prudential Foundation TWC devidamente preenchido, no ato da inscrição na AAI, 

disponível em: http://www.aai.ufba.br/pt-br/formularios/discentes  

 

*Para efeito deste EDITAL, entende-se por aluno concluinte aquele que está matriculado no último semestre 

do seu curso, ou seja, que esteja integralizando os componentes curriculares que o levarão à obtenção do 

diploma, quando da inscrição no Programa e do período de utilização da bolsa; 
 

Obs.:Serão considerado(a)s apto(a)s ao processo seletivo deste Edital apenas o(a)s candidato(a)s que 

tenham atendido integralmente aos requisitos supracitados no ato da inscrição na AAI. 

 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 
 

Até às 16 horas do dia 09 de maio de 2016 

 

CRITÉRIOS DE PRÉ-SELEÇÃO: 
 

Duas etapas, ambas eliminatórias:  

 

1ª ETAPA: ANÁLISE DOCUMENTAL E POR MÉRITO, considerando-se o Coeficiente de Rendimento 

(CR) do estudante, selecionando 1 (um) estudante de cada curso, dentre as inscrições validadas. 

 

Obs.: Em caso de haver empate de CR de estudantes do mesmo curso, aplicar-se-ão em ordem crescente os 

seguintes critérios, até haver desempate: 

 

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

(2) menor número de reprovações; 

(3) dar-se-á preferência ao estudante que tenha mais idade;  

(4) sorteio na Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA, em presença dos assessores. 

 

A relação do número da matrícula do(a)s candidato(a)s pré-selecionado(a)s, a partir dos critérios supra, 

que passarão para a segunda etapa do processo será divulgada no site desta Assessoria até o dia 10 de maio de 

2016. 

 

2ª ETAPA: ENTREVISTA PRESENCIAL em Língua Inglesa, dia 11 de maio de 2016, em horário e local a 

serem divulgados no site da AAI e por email aos candidato(a)s pré-selecionado(a)s até o dia 10 de maio de 

2016, onde serão avaliados, mediante Barema equivalendo a 2 (dois) pontos, cada um dos critérios infra, 

totalizando 10 pontos: 

 

(a) domínio da língua inglesa; 

(b) capacidade de comunicação; 

(c) objetividade; 

(d) c1areza de argumentação; 

(e) persuasividade e pertinência às questões da entrevista. 

 

Se houver candidatos inscritos que pertençam ao campus da UFBA localizado em Vitória da Conquista, 

as entrevistas poderão ser realizadas por meios eletrônicos, no mesmo dia e período de tempo estipulados para a 

entrevista presencial. 

 

A comissão avaliadora será composta pelos representantes da Assessoria para Assuntos Internacionais. 

 

RESULTADO: 

 

O resultado será divulgado no site da Assessoria para Assuntos Internacionais até o dia 12 de maio de 

2016. O(A)s candidato(a)s pré-selecionado(a)s deverão preencher o formulário de pré-inscrição da Ford Motor 

Company Global Scholars Program, disponível em http://www.twc.edu/ford-application, até o dia 13 de 

Maio de 2016. 

A seleção final do(a)s candidato(a)s apto(a)s à bolsa caberá ao Ford Motor Company Global Scholars 

Program e ao The Washington Center.  

http://www.aai.ufba.br/sites/aai.ufba.br/files/formulario_prudential_foundation_twc.pdf
http://www.aai.ufba.br/pt-br/formularios/discentes
http://www.twc.edu/ford-application


 

Maiores informações pela página: http://www.twc.edu/internships/additional-programs/ford-motor-

company-global-scholars-program/how-apply; pelos e-mails: internationalinfo@twc.edu e aai@ufba.br ou 

pelos telefones: 3283.7064 e 3283.7068.  

 

A data da reunião, na Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA, com o(a)s estudantes 

contemplados será divulgada em momento oportuno.  

 

mailto:internationalinfo@twc.edu
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