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ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS

ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS SELECIONA DOIS
ESTUDANTE DE MESTRADO PARA BOLSA NA
UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG 2017/2018

A Assessoria para Assuntos Internacionais seleciona dois (02) alunos de Mestrado da
UFBA para estudar um semestre na Université du Luxembourg com bolsa fomentada pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros de Luxemburgo. O programa visa possibilitar aos alunos
de mestrado, regularmente matriculados na UFBA, a oportunidade de intercâmbio para
Luxemburgo, durante um semestre acadêmico 2017-2018 (Summer Semester), no valor mensal
de €500 euros e acomodação na residência estudantil. O(A)s estudante(s) serão responsáveis
pelo seguro habitação e depósito caução reembolsável. O período de utilização integral da bolsa
será de 19 de fevereiro a 07 de julho de 2018.
A seleção é aberta a estudantes de várias áreas do conhecimento, excluídos os
constantes da lista abaixo.

•

Master en Management de la
Sécurité des Systèmes
d'Information,

•

Master en Développement Durable,

•

European Master of Small Animal
Veterinary Medicine,

•

Master in Entrepreneurship and
Innovation,

•

Master in Accounting and Audit,

•

Master in Logistics and Supply
Chain Management

•

Master of Science in Banking and
Finance,

•

Master in Wealth Management,

•

Master en Études FrancoAllemandes: Communication et
Coopération Transfrontalières,

•

Master en Gérontologie,

•

Master in Management und
Coaching im Bildungs- und
Sozialwesen ,

•

Master en Médiation, Trinationaler
Master in Literatur-, Kultur- und
Sprachgeschichte des
deutschsprachigen Raums;

•

Master in Border Studies

Maiores informações sobre os programas de mestrado da Université du Luxembourg
estão disponíveis no site: http://wwwen.uni.lu/formations/masters .

O(A)s candidato(a)s devem comparecer a esta Assessoria para Assuntos Internacionais,
até o dia 04 de agosto de 2017, às 11:00 horas, munidos dos seguintes documentos:
1) Formulário de Inscrição para Intercâmbio Alunos UFBA, devidamente preenchido,
disponível em http://www.aai.ufba.br/pt-br/formularios/discentes
2) Histórico escolar oficial da UFBA (original e cópia);
3) Histórico escolar oficial da UFBA (em inglês);
4) Carteira de identidade (cópia e formato JPG)
5) Passaporte (Cópia)
6) Comprovante de matrícula (cópia do original e em inglês)
7) Cópia do diploma de bacharel (em inglês)
8) Declaração de motivação (em inglês)
9) Currículo (em inglês)
10) Certificado nível de proficiência de idioma
11) Contrato de aprendizagem on-line (um formulário on-line será fornecido
posteriormente)
DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO
1) O(A) bolsista deve ser brasileiro(a), nato(a) ou naturalizado(a), maior de 18 anos;
2) O(A) participante deverá estar regularmente inscrito em componentes curriculares durante
todo o processo de seleção e obrigatoriamente também durante todo o período de realização
do programa na UFBA;
3) Ter nível comprovado de proficiência em língua inglesa a partir de B2 (nível intermediário
avançado);
4) Ter integralizado, no mínimo, 20% da carga horária TOTAL do curso, no ato da inscrição;
5) Possuir, no máximo, duas (02) reprovações;
6) 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 inscrito no componente de defesa de
dissertação que o levará à obtenção do diploma, quando 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 a classificação serão realizadas em duas etapas:
1ª ETAPA: Avaliação por mérito, considerando-se o desempenho acadêmico de cada estudante,
selecionando um(a) estudante de cada Curso, dentre as inscrições validadas.
OBS: Em caso de empate de desempenho do(a)s estudantes oriundos do mesmo Curso, aplicarse-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) preferencialmente, estudante que tenha mais idade; e
(4) sorteio na Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA na presença dos assessores.

Serão pré-selecionado(a)s o(a)s candidato(a)s classificado(a)s a partir dos critérios
acima, que passarão para a segunda etapa do processo.
2ª ETAPA: ENTREVISTA PRESENCIAL, de caráter eliminatório, a ser realizada entre os
dias 08 e 10 de agosto de 2017, a depender do número de candidatos, em local e horário
previamente divulgados, após a fase de pré-seleção dos candidato(a)s, quando serão
avaliado(a)s, equivalendo a 2 pontos, cada um dos critérios abaixo, totalizando 10 pontos:
(a) domínio da língua inglesa;
(b) capacidade de comunicação;
(c) objetividade;
(d) clareza de argumentação;
(e) persuasão e pertinência das questões levantadas na 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 estipulado para a entrevista presencial.
A comissão avaliadora será composta pelo(a)s representantes da Assessoria para
Assuntos Internacionais.
A divulgação dos nomes do(a)s pré-selecionado(as) pela AAI/UFBA dar-se-á até o dia
11 de agosto de 2017 na página www.aai.ufba.br. Cabe à Université du Luxembourg a aprovação
do(a)s nomes do(a)s candidato(a)s pré-selecionado(a)s neste edital.
A data da reunião, na Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA, com o(a)s
estudantes contemplado(a)s, será oportunamente divulgada por e-mail e no seu site.
Horários

de

atendimento:

2ª

a

6ª

das

08:00

às

17:00

horas.

