
 

 
 

CHAMADA Nº 001/2021  

ESCOLA DE VERÃO - UNIVERSIDADE NACIONAL DE CÓRDOBA  

FEVEREIRO / 2021 

 

I. Apresentação 

 
A Diretoria de Relações Internacionais da UFMG torna público o processo seletivo de 01 

(uma) vaga para estudante de graduação ou pós-graduação para cursar o Programa de 

Verão da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. A Escola de Verão, denominada 
Proteção de Invenções no Campo Científico Acadêmico será integralmente virtual. O 

participante deve possuir proficiência em língua espanhola (nível B2 ou superior) e assinar 

termo de compromisso, comprometendo-se a divulgar os resultados das atividades 

desenvolvidas no curso. 
 

II. Objetivo 
 

Promover o intercâmbio científico e cultural entre a Universidade Federal de Minas Gerais 

e as universidades pertencentes à AUGM (Associação das Universidades Grupo 

Montevideo), rede da qual a Universidade Federal de Minas Gerais faz parte, 

proporcionando ao estudante da UFMG uma experiência acadêmica internacional que 

integrará seu Curriculum e Histórico Escolar. 

 

III. Benefícios 

 
Participação, sem custos, no programa de verão: Proteção de Invenções na Área 

Científica Acadêmica, da Universidade Nacional de Córdoba, com duração de uma 

semana, 8 a 12 de fevereiro de 2021.  

 

IV. Vagas 

  

1 (uma) vaga para estudante de graduação, cursando a partir do 6º período, ou pós-

graduação. 

 

V. Requisitos para candidatura 

  

Para candidatar-se, o estudante deve: 

1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação (a partir do 6° 

período) ou pós-graduação da UFMG; 

2. Comprovar proficiência em língua espanhola por meio de certificado de proficiência 

ou entrevista a ser feita após a primeira etapa do processo seletivo; 



 

 
 

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 2021; 

5. Ter bom desempenho acadêmico, verificado por meio da análise de Histórico 

Escolar. 

 

VI. Documentação para candidatura  

 

Os candidatos deverão enviar, para o e-mail redes@dri.ufmg.br, incluindo no “assunto”: 

Cordoba2021 Nome (exemplo: Cordoba2021 Laura Santos), a seguinte documentação 

digitalizada em formato PDF: 

 

1. Formulário de Inscrição preenchido; 

2. Carta de motivação em espanhol (400 palavras) devidamente assinada; 

3. Curriculum Vitae e/ou Lattes; 

4. Histórico atual (pode ser emitido pela internet – MinhaUFMG Portal Siga); 

5. Certificado de proficiência em língua espanhola (se houver) ou indicação do nível 

linguístico no espaço assinalado no formulário de inscrição (nível B2 ou superior); 

6. Comprovante de matrícula. 

Atenção: documentação complementar poderá ser necessária depois da aprovação do 

candidato. 

 
VII. Processo Seletivo 

 

1ª etapa: Análise dos documentos. 

2ª etapa: Entrevista, em espanhol, apenas para os candidatos selecionados por uma   
Comissão constituída para esse fim.  

 
VIII. Resultado da Seleção 

 

O resultado da seleção indicando o aluno aprovado será divulgado na página da DRI 
<http://www.ufmg.br/dri/>, a partir da data disponível no Cronograma apresentado no 

item X. 
 

 
IX. Interposição de Recurso 

 

 Caberá interposição de recurso ao resultado da Chamada, desde que devidamente 
fundamentado, no prazo de 03 (três) dias corridos a partir da data de publicação do 

resultado da seleção. As solicitações deverão ser encaminhadas para o e-mail 
redes@dri.ufmg.br. 

 

X. Cronograma 

http://www.ufmg.br/dri/
mailto:redes@dri.ufmg.br


 

 
 

 

08/01/2021 Divulgação da chamada para o público 
acadêmico 

20/01/2021 Data limite para envio da documentação 

21 e 22/01/2021 Análise da documentação 

26/01/2021 Convocação dos classificados por e-mail 

para entrevista 

27/01/2021 Entrevistas 

28/01/2021 Divulgação do resultado preliminar da 

página da DRI 

03 (três) dias corridos após divulgação 

do resultado preliminar 

Período de interposição de recursos 

01/02/2021 Divulgação do resultado final, após análise 

dos recursos 

 
 

XI. Disposições Finais 

 

O candidato, ao efetuar sua candidatura, estará manifestando ciência e concordância 

com os itens da presente Chamada, sendo de sua única e inteira responsabilidade a 

observância e cumprimento das regras estabelecidas. 

A DRI não se responsabiliza pelo pagamento de nenhuma despesa associada à 

participação nessa mobilidade. 

Os casos omissos nesta chamada serão dirimidos pela Diretoria de Relações 

Internacionais da UFMG. 

 

XII. Contato 
 

redes@dri.ufmg.br 

 
 

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2020. 

 

Professor Aziz Tuffi Saliba 

Diretor de Relações Internacionais da UFMG 

mailto:comunica@dri.ufmg.br

