
 

Chamada para Escola de Verão de Haia 

 The Hague Summer School 2016 

Apresentação 
 

A Diretoria de Relações Internacionais da UFMG torna público o processo seletivo de dois 
estudantes de graduação para obter isenção de taxa no Programa de Verão da universidade 
holandesa The Hague University of Applied Sciences. Os selecionados deverão arcar com todas 
as despesas de viagem, incluindo a passagem aérea, e serão isentos da taxa de inscrição no curso, 
que cobre despesas de hospedagem, alimentação, atividades culturais e instrução. Os participantes 
devem comprovar proficiência em língua inglesa (nível B2 ou superior) e assinar termo de 
compromisso de divulgar os resultados das atividades desenvolvidas na Holanda. 

Objetivo 
 

Promover o intercâmbio científico e cultural entre a Universidade Federal de Minas Gerais e The 
Hague University of Applied Sciences proporcionando a estudantes da UFMG uma experiência 
acadêmica internacional que integrará seu Curriculum e Histórico Escolar. 

Benefícios 
 

Isenção da taxa de inscrição para participação no The Hague Summer School (versão de duas 
semanas - €1.499. 

Custos  
Devem ser assumidas pelo estudante selecionado: Despesas de viagem (passagem aérea, 
seguro saúde, visto,  documentos), despesas pessoais que não sejam cobertas pela Hague 
University of Applied Sciences . 

E obrigatória a apresentação  do seguro saúde para participar do programa. 

Áreas e vagas 
2 vagas para estudantes de graduação  

Requisitos para candidatura 
Para candidatar-se, os estudantes devem: 

1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da UFMG  
2. Ser proficiente em língua inglesa   
3. Não estar afastado das atividades da UFMG para a realização de qualquer outro intercâmbio 

internacional da DRI.  
4. Não ter sido indicado, através de processo seletivo gerenciado pela DRI, à vaga de 

intercâmbio para 2016.  
5. ·Ter  bom desempenho acadêmico, verificado por meio da análise de Histórico Escolar 
6.  Comprovar participação em  atividade de ensino, pesquisa ou extensão vinculados à 

temática da The Hague Summer School: “Water, a global challenge” 

http://www.thehagueuniversity.com/the-hague-summer-school
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7. Possuir passaporte 
 

Documentação 
1. Formulário de Inscrição  preenchido  
2. Carta de motivação  em inglês (400 palavras) devidamente assinada 
3. Comprovação de participação de atividade de ensino, pesquisa ou extensão vinculados à 

temática da The Hague Summer School “Water, a global challenge” . 
4. Curriculum Vitae e/ou Lattes 
5. Histórico atual (pode ser emitido pela internet – MinhaUFMG Portal Siga) 
6. Certificado de proficiência (nível B2 ou superior)  
7. Cópia do passaporte válido (página onde é apresentada a validade do documento). 
8. Comprovante de matrícula  
(documentação complementar poderá ser necessária depois da aprovação do candidato) 
 

Cronograma 
 

24/05/2016 – data limite para entrega de envelope lacrado contendo a documentação na ordem 
listada acima na DRI (até as 17h) 

26/05/2016 – divulgação do resultado  

01/06/2016 – data limite para inscrição no Programa ( caso o estudante não se inscreva, será 
chamado o suplente) (http://www.thehagueuniversity.com/the-hague-summer-school/apply-now 

Processo Seletivo 
 

Análise dos documental  

Observações 
 

A DRI não se responsabiliza por pagamento de nenhuma despesa associada a participação nessa 
mobilidade.  

Os casos omissos nesta chamada serão dirimidos pela Diretoria de Relações Internacionais da 
UFMG.  

Contato 
 

comunica@dri.ufmg.br 
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