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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

ESCRITÓRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

EDITAL EI 001/2022

VAGAS PARA MOBILIDADE NO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (IPB)

(PORTUGAL)

 

O Escritório de Internacionalização (EI) da Universidade Federal de Jataí (UFJ) faz saber que estão abertas as
inscrições para pré-seleção de estudantes de graduação (licenciatura/bacharelado) e mestrado, vinculados a esta
Universidade, para mobilidade internacional no período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023, correspondente
ao 1° semestre no Ins�tuto Politécnico de Bragança (IPB), em conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 828 e
com os critérios estabelecidos neste Edital.

Observações:

1. O processo seletivo cria expectativa de direito, mas os candidatos pré-selecionados pela  UFJ serão submetidos à
avaliação final por parte do IPB;

2. O estudante deverá arcar com as despesas necessárias para viabilizar sua participação no Programa de Mobilidade
Acadêmica Internacional (considerando-se os benefícios previstos neste Edital), incluindo aquisição de passagens
aéreas, confecção de passaporte, gastos com alimentação e alojamento no período de intercâmbio, obtenção de
visto de estudos (se for selecionado), contratação de seguro viagem e saúde internacional, de ampla cobertura,
incluindo repatriamento, válido no país de destino por todo o período da mobilidade;

3. Entretanto, os selecionados terão a possibilidade de se hospedar no alojamento do IPB e utilizar o restaurante
universitário, com o pagamento dos valores de cada serviço.

4. Os selecionados deverão realizar atividades acadêmicas nas respectivas áreas do curso ao qual estão vinculados na
UFJ.

 

1. Número de vagas: 03 (três) vagas para a graduação e 3 (três) vagas para a pós-graduação, conforme acordo
firmado entre a UFJ e o IPB.

        Observações:
        Veja os cursos oferecidos no IPB para estudantes internacionais em mobilidade

Graduação: h�p://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/licenciaturas
Mestrado: h�p://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/mestrados

 

2.Bene�cios:

a. Os selecionados terão isenção de taxas acadêmicas (anuidade) do IPB.
b. Possibilidade de hospedagem no alojamento e alimentação no restaurante universitário do IPB, com o pagamento

das taxas correspondentes.

 

http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/licenciaturas
http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/mestrados


3. Duração: 01 (um) semestre acadêmico, de 19/09/2022 a 18/02/2023. Pausa letiva: 19/12/2022 a 01/01/2023 (Natal).

 

4. Requisitos:

a. Ter matrícula ativa em curso de graduação (licenciatura/bacharelado) ou mestrado da UFJ, com frequência
comprovada;

b. Apresentar média global igual ou maior do que 6 (seis) ou média relativa igual ou maior do que 0 (zero), no
momento da avaliação do extrato acadêmico, conforme item 7 deste Edital (graduação);

c. Apresentar média igual ou maior do que 6 (seis) (pós-graduação). Para o cálculo da média será utilizada a tabela
disponibilizada no Anexo A.

d. Ter cumprido entre 20% e 80% da carga horária necessária para integralização curricular, no momento da
avaliação do extrato acadêmico, conforme item 7 deste Edital;

e. Não ter sido anteriormente contemplado com apoio financeiro em Programa de Intercâmbio coordenado ou
mediado pelo EI;

5. Inscrição: As inscrições deverão ser realizadas até 19 de maio de 2022, mediante preenchimento dos dados no
Formulário de Inscrição IPB – EI /UFJ disponível em https://forms.gle/9FW7MqWgwrWi3isW7 e envio da
documentação mencionada no item 6 deste Edital por meio do mesmo formulário.

6. Documentos necessários para a candidatura:

a. Comprovante de matrícula (extraído do SIGAA);
b. Histórico Acadêmico atualizado (extraído do SIGAA);
c. Contrato de Estudos do IPB (Anexo B). Deve ser preenchido e assinado pelo candidato, bem como assinado e

carimbado pelo Coordenador do Curso na UFJ (Responsável na Instituição de Origem).
d. Ofício da coordenação do curso, assinado e carimbado, ou email da coordenação (salvar em pdf), aprovando a

candidatura e  declarando frequência (avisar à Coordenação de Curso que esse documento não deverá ser
enviado pelo SEI, pois terá de ser escaneado pelo candidato);

e. Carta de Recomendação assinada por professor efetivo da UFJ, com informação sobre a conduta do candidato;
f. Cópia da folha do passaporte em que constem a foto e o número do passaporte do candidato. O passaporte deverá

ter o período de validade maior do que o período de intercâmbio.
g. Todos os documentos acima devem ser incluídos no Formulário de Inscrição IPB – EI /UFJ disponível em:

https://forms.gle/9FW7MqWgwrWi3isW7
h. Ao final do formulário o candidato deverá assinalar “Aceito” no Termo de Compromisso de Intercâmbio

Observações sobre Contrato de Estudos e Mobilidade:

1. Para o preenchimento do "Contrato de estudos", favor consultar o Guia ECTS, disponível em:
www.ipb.pt/guiaects. Atenção aos cursos de diferentes campi;

2. Os candidatos devem escolher matérias do 1º semestre (semestre de setembro a fevereiro, corresponde ao 1º
semestre no IPB), podem escolher matérias de diferentes anos letivos, desde que escolham matérias do 1º
semestre;

3. Os candidatos devem escolher ou matérias do câmpus de Mirandela ou do câmpus de Bragança. Não é possível
escolher matérias dos dois campi, pois situam-se em duas cidades diferentes;

4. Não são aceitos alunos para intercâmbio do ensino médio ou cursos equivalentes, que não correspondem ao nível
superior;

5. Os alunos de intercâmbio de graduação (licenciatura/bacharelado) ou mestrado não podem escolher matérias dos
cursos técnicos do IPB, porque o nível de ensino e exigência é inferior a uma graduação ou mestrado;

6. Os alunos de intercâmbio devem fazer, no mínimo, 20 créditos do ECTS (considerando-se o esforço mínimo
exigido dos alunos portugueses). Cada semestre letivo corresponde a 36 créditos do ECTS, tem uma duração de 20
semanas e inclui o período de avaliação;

7. Os alunos de intercâmbio de graduação/licenciatura podem escolher matérias de línguas dos cursos de graduação
de línguas, ofertados na escola superior de educação do IPB. Caso os alunos de intercâmbio pretendam realizar o

https://forms.gle/9FW7MqWgwrWi3isW7
https://forms.gle/9FW7MqWgwrWi3isW7
http://www.ipb.pt/guiaects


curso de línguas intensivo do centro de línguas do IPB, terão de pagar por ele;

8. Os candidatos não devem escolher disciplinas considerados extracurriculares na UFJ;

9. Não serão enviados os conteúdos programáticos (ementas) das disciplinas escolhidas. Estas estão disponíveis
através do seguinte link:

Graduação:  http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/licenciaturas
Mestrado: http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/mestrados

Ao acessar cada curso é possível verificar a lista das disciplinas no final da página e ao clicar sobre cada uma é
automaticamente gerada a ementa.

 

7. Seleção:

A seleção dos candidatos será realizada por meio da Média Relativa (graduação) e Média (pós-graduação), obtida pelo
EI por meio de acesso ao extrato acadêmico disponível no SIGAA. Serão pré-selecionados os candidatos que tenham
maior média relativa (graduação) e média (pós-graduação), observando-se também o disposto no item 1 deste Edital.

Observações:

1. Será desclassificado o candidato que não preencher os requisitos ou não apresentar toda a documentação exigida;
2. Em caso de empate, terá prioridade o candidato com maior taxa de integralização curricular, observando-se o

limite de 80%. Persistindo o empate, terá prioridade o candidato mais velho.

8. Calendário:

Atividade Data

Inscrição
De 10 a 19 de maio de 2022, mediante preenchimento do Formulário de
Inscrição IPB – EI /UFJ disponível em
https://forms.gle/9FW7MqWgwrWi3isW7

Resultado

Preliminar
21 de maio de 2022, no site do EI (https://cai.jatai.ufg.br/).

Recurso
22 de maio de 2022, mediante envio de correio eletrônico para:
internationaloffice@ufj.edu.br. Em assunto, especificar: “RECURSO Edital EI
001/2022 - IPB”.

Resultado Final

 
23 de maio de 2022, no site do EI (https://cai.jatai.ufg.br/).

Envio das

candidaturas ao IPB
dos estudantes pré-
selecionados

24 de maio de 2022

 

9. Disposições finais:

http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/licenciaturas
https://forms.gle/9FW7MqWgwrWi3isW7
https://cai.jatai.ufg.br/
mailto:internationaloffice@ufj.edu.br.
https://cai.jatai.ufg.br/


1. O processo de seleção será coordenado pelo EI;
2. As candidaturas pré-selecionadas pelo EI ficarão sujeitas à análise por parte do IPB, cabendo a este a decisão de

aceitação ou não do candidato; 
3. É de inteira responsabilidade do estudante a contratação de seguro  viagem e saúde internacional de ampla

cobertura, que inclua repatriamento, válido no país de destino por todo o período do intercâmbio. Antes da saída
para o país estrangeiro ou até a data exigida pela universidade de destino (o que ocorrer primeiro), o candidato
selecionado deverá entregar a apólice do seguro ao EI;

4. A qualquer momento, poderá ser solicitada, ao candidato, a apresentação da documentação original. O envio da
documentação por e-mail pressupõe a responsabilidade do candidato quanto à sua veracidade; 

4. 5.Os estudantes selecionados para mobilidade no IPB devem respeitar o período de avaliação desse Instituto e não
devem solicitar exames/provas antes do período de avaliação;

6. Casos omissos serão deliberados pelo EI.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA LUIZE BOCCHI, Coordenadora, em 10/05/2022, às 16:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0023491 e o código CRC
05B1F79B.

Referência: Processo nº 23854.003259/2022-81 SEI nº 0023491

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

