
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDEREAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

GABINETE DO REITOR 

ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

 

 

 

EDITAL Nº 02/2018 AAI/UFBA 
 

ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS DA UFBA (AAI) SELECIONA 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA INTERCÂMBIO ACADÊMICO 

ESTUDANTIL NO MÉXICO E COLÔMBIA  

 

Encontram-se abertas as inscrições para os estudantes de graduação da UFBA 

interessados em participar de intercâmbio acadêmico estudantil no âmbito do Programa 

de Intercâmbio de Estudantes Brasil-México (BRAMEX) e o Programa de Intercâmbio 

de Estudantes Brasil-Colômbia (BRACOL) em 2018.2 (saída em Agosto/2018). A AAI 

selecionará cinco (05) estudantes. Os titulares selecionados serão beneficiados com 

auxílios moradia e alimentação nas universidades do México e da Colômbia, conforme 

especificado abaixo: 

UNIVERSIDADE VAGA 

Instituto Tecnologico Superior de Poza Rica (México) 02 

Universidad Del Caribe (Mexico) 02 

Universidad Santo Tomas (Colômbia) 01 

 

Os interessados devem comparecer à AAI munidos dos seguintes documentos: 

1. Formulário da UFBA (disponível em nosso site); 

2. 01 Fotos 3x4;  

3. Curriculum Vitae (devidamente assinado pelo aluno); 

4. Carta de Apresentação (em português)- assinada pelo aluno; 

5. Histórico Escolar Oficial da UFBA  



 

6. comprovante (original e cópia) de proficiência em língua espanhola  - mínimo de 

três (03) semestres integralizados do curso - em instituição oficialmente 

reconhecida, no ato da inscrição. 

7. Dec1aração informando não ter sido contemplado(a) com bolsas em nenhum 

Programa de Mobilidade Nacional ou Internacional. 

8. Os(as) estudantes regularmente cadastrados(as) na Pró-Reitoria de Ações 

Afirmativas deverão comprovar esta condição no momento da sua inscrição. 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 01 a 28 de março de 2018  

DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

1) Estar regularmente matriculado na UFBA no ato da inscrição; 

2) Ter integralizado 20% da carga horária TOTAL do curso no ato da inscrição; 

3) Ter proficiência em língua espanhola - mínimo de três (03) semestres integralizados do 

curso - em instituição oficialmente reconhecida, no ato da inscrição;  

4) Possuir, no máximo, duas (02) reprovações;  

5) Não ser aluno conc1uinte*;  
 

*OBS: 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; 

Serão considerados aptos ao processo seletivo deste Edital apenas o(a)s candidato(a)s 

que tenham atendido integralmente aos requisitos supracitados. 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção e classificação serão realizadas em duas etapas: 

1ª ETAPA: Avaliação por mérito, considerando-se o coeficiente de rendimento (CR) do aluno, 

será selecionado um aluno de cada Curso, dentre as inscrições validadas. 

OBS: Em caso de haver empate de CR de alunos do mesmo Curso, aplicar-se-ão, em ordem 

decrescente, os seguintes critérios até haver desempate: 

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

(2) menor número de reprovações; 

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

(4) Existência de cadastro na PROAE: (em caso de empate nos itens anteriores, os discentes 

com cadastro na PROAE terão prioridade sobre os demais); e 

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

 

 

Serão pré-selecionados os candidatos c1assificados a partir dos critérios supra, que passarão 

para a segunda 



 

etapa do processo. 

 

2ªETAPA: ENTREVISTA PRESENCIAL, de caráter eliminatório, que será realizada no dia 

05/04/2018, em língua espanhola, em local e horário a serem divulgados posteriormente ao(à)s 

candidato(a)s pré-selecionado(a)s, onde serão avaliados, equivalendo a 2 pontos, cada um dos 

critérios infra, totalizando 10 pontos: 

(a) domínio da língua espanhola; 

(b) capacidade de comunicação; 

(c) objetividade; 

(d) c1areza de argumentação; 

(e) persuasividade e pertinência às questões da entrevista. 

 

OBS: 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 assessores e representantes da Assessoria 

para Assuntos Internacionais. 

A divulgação do nome dos selecionados dar-se-á até o dia 09/04/2018 na página 

www.aai.ufba.br. Caso ocorra desistência por parte de candidato selecionado até o 16/04/2018, 

será convocado o(a) candidato(a) suplente, respeitando a ordem de c1assificação.  

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

estudantes inscritos, será oportunamente divulgada por e-mail. 

Horários de atendimento: 2ª à 6ª das 08:00 às 17:00 horas. Maiores informações em 

nosso sítio ou pelo telefone 3283 7025/68/64/67. 

 

 


