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A ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS
(AAI) SELECIONA
ESTUDANTES DE GRADUA<;Ao E POS-GRADUA<;Ao PARA PROGRAMA DE
BOLSA DA FORD MOTOR COMPANY GLOBAL SCHOLARS PROGRAM - THE
WASHINGTON CENTER - USA - 2014
A Assessoria para Assuntos Jnternacionais pre-seleciona cinco alunos da UFBA
(graduayao e/ou p6s-graduayao), para uma bolsa do Programa Ford Motor Company Global
Scholars Program atraves do The Washington Center for Internships and Academic Seminars,
instituiyao americana sem fins lucrativos, com a qual a UFBA possui acordo de cooperayao.

Proporcionar aos alunos interessados urn melhor conhecimento de possiveis carreiras,
rede de conex5es e direcionamento para 0 futuro profissional.
o perfodo de permanencia de nos Estados Unidos sera de 27 de agosto a 13 de
dezembro de 2014.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Estar regularmente matriculado na UFBA no ato da inscriyao;
Ter integralizado 50% da carga horaria TOTAL do curso no ato da inscriyao;
Coeficiente de rendimento igual ou superior a 7,0;
Hist6rico oficial da UFBA (original e em ingles);
Certificado de proficiencia na lingua inglesa (TOEFL - a partir de 80 ou equivalente a 550,
JELTS, Cambridge ou equivalente) - original e c6pia;
Duas cartas de recomendayao de professores, em papel timbrado (em ingles);
Curriculum (uma pagina em ingles);
Uma (01) foto;
Declarayao de interesse profissional em 100 palavras (descrevendo 0 tipo de estagio que 0
estudante tern interesse em realizar);
Uma (01) redayao de 500 palavras, em ingles, versando sobre a contribuiyao que voce daria
ao seu pais, com base em urn dos oito objetivos do milenio listados pela ONU;
Formulario
preenchido
da
AAI!UFBA.
Disponivel
em
http://www.aai.ufba.br/documentos/Formulario
Programa
Ford Motor Company Global Scholars Program.pdf.
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e ET APA:

ANALISE DOCUMENTAL E POR MERITO, considerando-se 0 coeficiente de
(CR) do aluno, selecionando urn aluno de cada Curso, dentre as inscri.;oes

rendimento
validadas.
OBS: Em caso de haver em pate de CR de alunos do mesmo Curso, aplicar-se-ao em ordem
decrescente os seguintes criterios ate haver desempate:
(I) maior carga honiria integralizada de componentes do curso em questao;
(2) menor numero de reprovayoes;
(3) dar-se-a preferencia ao aluno que tenha mais idade; e,
(4) sorteio na Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA em presenya dos assessores.
Os candidatos pre-selecionados, a partir dos criterios supra, passarao para a segunda
etapa do processo.

2 ETAPA: ENTREVISTA PRESENCIAL em Lingua Inglesa, dia 25 de abril de 2014, em
local e horario a serem divulgados posteriormente aos candidatos pre-selecionados, onde serao
avaliados, mediante Barema equivalendo a 2 pontos, cada um dos criterios infra, totalizando 10
pontos:
(a) dominio da Ifngua inglesa;
(b) capacidade de comunicayao;
(c) objetividade;
(d) c 1areza de argumentayao;
(e) persuasividade e pertinencia as quesWes da entrevista.
8

Se houver candidatos inscritos que pertenyam ao campus da UFBA localizado em
Vitoria da Conquista, as entrevistas poderao ser realizadas por meios eletr6nicos, no mesmo dia
e perfodo de tempo estipulados para a entrevista presencia!.
A comissao avaliadora sera composta pelos representantes da Assessoria para Assuntos~
Internacionais e por um Professor da Escola de Administrayao.
.

o resultado

sera divulgado no site da Assessoria para Assuntos Internacionais ate 0 dia
30 de abril de 2014. Os cinco (05) candidatos pre-selecionados deverao preencher 0 formulario
de pre-inscriyao da Ford Motor Company Global Scholars Program disponivel em
http://www.twc.edu/ford-application,
impreterivelmente, ate 0 dia 07 de maio de 2014. Cabera a
Ford Motor Company Global Scholars Program atraves do The Washington Center a seleyao
final dos candidatos aptos a bolsa.
A bolsa cobre a maioria das despesas: custos do programa, hospedagem, taxa de
inscriyao, alem de ajuda de custo para a taxa SEVIS para 0 visto J-I e para 0 seguro saude.
Maiores
inforrnayoes
pelo
site:
http://www.twc.edu/internships/additionalprograms/ford-global-scholars
ou aai@ufba.br ou pelos telefones: 3283.7064 e 3283.7068.
A data da reuniao na Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA com os 05
estudantes contemplados sera divulgada em data oportuna.
o horario de atendimento da AAI e 2", 4" e 6" das 08:00 as 12:00 horas e 3" e 5" das
14:00 as 17:00 horas.

