
 

 

CHAMADA N° 008/2021 

International Social Business Summer Program (ISBSP) 2021 

DAFFODIL INTERNATIONAL UNIVERSITY 

AGOSTO / 2021 

 

I – Apresentação 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

torna público o processo seletivo de dois estudantes de graduação e/ou pós-graduação para obter 

isenção de taxa de inscrição no International Social Business Summer Program 2021 (Programa 

de Verão de Negócios Sociais Internacionais), que ocorrerá virtualmente, no período de 14 a 18 

de agosto de 2021. Os participantes devem possuir proficiência em língua inglesa (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 

a Daffodil International University, proporcionando a estudantes da UFMG uma experiência 

acadêmica internacional. 

III – Benefícios 

 Isenção da taxa de inscrição, no valor de US$100, para participação no International Social 

Business Summer Program 2021, organizado pela Daffodil International University. Mais 

informações sobre o programa, podem ser obtidas através do link: 

http://isbsp.daffodilvarsity.edu.bd/. 

IV – Vagas 

02 (duas) vagas para estudantes de graduação e/ou pós-graduação. 

V – Requisitos para candidatura  

Para candidatar-se, os estudantes devem: 

1. Estar regularmente matriculados em um dos cursos de graduação ou pós-graduação da 

UFMG; 

2. Ser proficientes em língua inglesa a ser comprovado 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 terem sido indicados, 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”: 

ISBSP2021 Nome (exemplo: ISBSP2021 Laura Santos), a seguinte documentação digitalizada 

em formato PDF: 

1. Formulário de Inscrição preenchido. 

2. Carta de motivação em inglês (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 inglesa (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 língua inglesa, com os candidatos selecionados na primeira etapa. A 
entrevista será feita por uma Comissão constituída para este fim. 

     
    VIII – 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. 

     IX – Cronograma  

 

27/07/2021 Divulgação da chamada para o público acadêmico 

02/08/2021 Data-limite para envio da documentação 

03/08/2021 Análise da documentação 

03/08/2021 
Convocação dos classificados por e-mail para 

entrevista 

mailto:redes@dri.ufmg.br


 

 

04/08/2021 
Entrevistas 

 

05/08/2021 
Divulgação do resultado preliminar na página da 

DRI 

03 (três) dias corridos após divulgação 

do resultado preliminar 
Período de interposição de recursos 

A partir de 09/08/2021 
Divulgação do resultado final após análise dos 

recursos 

 

X – 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 

do International Social Business Summer Program 2021. 

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

da UFMG. 

XI – Contato 

 Em caso de dúvidas, entrar em contato via e-mail: redes@dri.ufmg.br.  

 

  

Belo Horizonte, 27 de julho de 2021. 
 
 
 
 

Prof. Aziz Tuffi Saliba 
Diretor de Relações Internacionais 
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