Edital de Seleção para Visita Técnica e Intercâmbio
Universidade de Coimbra (UC)
Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos (IMEPAC Araguari)
Ano 2018
Por meio desse Edital a direção Geral do Instituto Master de Ensino Presidente Antônio
Carlos – IMEPAC, torna público o processo de inscrição e seleção de professores e
estudantes para, no período de 01 a 12 de novembro de 2018, realizar visita técnica à
Universidade de Coimbra, conforme convênio para intercâmbio entre essas instituições,
quando poderão participar das comemorações dos 20 anos do Centro de Pesquisa - Centro
de Estudos do Século XX (CEIS20) que acontecerá no período de 5 à 10 de novembro de
2018.
Condições do programa e a oportunidade de participação:
1. Público a que se destina: alunos e professores de todos os cursos de Graduação
ofertados pelo IMEPAC.
2. Certificação: os membros da comitiva receberão certificado de participação emitido
pelas duas instituições conveniadas, desde que entregue Relatório disponibilizado pelo
NIEP (Núcleo de Investigação Científica, Extensão e Pós-Graduação) do IMEPAC
Araguari.

Os

relatórios

deverão

ser

encaminhados

ao

e-mail

intercambio@imepac.edu.br em até 30 dias após o retorno da comitiva ao Brasil.
3. Local da visita: Universidade de Coimbra e arredores.
4. Hospedagem: a equipe organizadora da Visita Técnica fará reserva em hotel ou hostel
próximo à UC. Essa hospedagem é bancada pelo visitante a preço em torno de 30 euros
por pessoa por dia e será confirmada pela equipe organizadora até o final de setembro.
5. Coordenação: no Brasil e em Portugal, a comitiva brasileira contará com um membro
que coordenará a visita.
6. Objetivo do Programa: a visita técnica é organizada na UC pelo Professor Joaquim Luis
Alcoforado, docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UC. O
visitante terá oportunidade de conhecer sobre a pesquisa, o ensino, a extensão e as

oportunidades de estudos de Pós-Graduação da UC. Uma vez selecionado o grupo do
IMEPAC que fará a visita, será encaminhada ao responsável da UC listagem com as
prioridades estabelecidas individualmente pelos estudantes e professores selecionados
para a elaboração do roteiro final de visitas em Portugal.
7. Inscrições: As inscrições serão feitas entre os dias 11 de junho a 15 de agosto de
2018 pelo link https://goo.gl/forms/Zr87Wmenci9fxHzx1 .
7.1. Número de Vagas: Estarão disponíveis 12 vagas, com 06 vagas para alunos e 06
para professores. Caso não sejam preenchidas, poderá ser disponibilizada para a
outra categoria.
7.2. Da seleção: Todos os inscritos serão entrevistados entre os dias 20 a 24 de agosto.
O horário das entrevistas será marcado via e-mail ou telefone. Para a classificação
dos professores, a titulação, a experiência como docente e carga horária na
instituição serão fatores primordiais a serem considerados pela Comissão de
Seleção. Ver ANEXO I. Será criada uma escala dos candidatos excedentes para
eventuais substituições. Para a classificação dos alunos, a entrevista e a média
global do último semestre letivo são usados como critérios classificatórios. Também
será criada uma escala de candidatos excedentes, para eventuais substituições.
7.3. Resultado: O resultado da seleção será divulgado até 31 de agosto de 2018 via email.
8. Investimento:
8.1. Descrição do investimento:
8.1.1. Passaporte: R$ 257,56 reais*
8.1.2. Passagens aéreas e taxas de embarque: R$ 4.900,00 (com base em cotação
feita em maio de 2018)*
8.1.3. Alimentação: 450 euros*
8.1.4. Hospedagem 330 euros**

8.1.5. Seguro internacional de saúde e vida: R$ 230,00 (com base em cotação feita
em maio de 2018)*
8.1.6. Reserva pessoal para despesas eventuais
*Observação: Os valores são aproximados. Os valores de passagens, taxas e
seguro estão com base no valor dólar no momento da confecção deste edital
(maio de 2018).
**A Universidade de Coimbra se disponibilizou a tentar conseguir hospedagem
para professores e alunos, podendo diminuir, então, os gastos estipulados
neste item.
8.2. Prováveis datas para reservas:
8.2.1 As reservas de passagens e seguro deverão acontecer entre 10 a 14 de
setembro.
9. Visto: Brasileiros são dispensados da solicitação de Visto para entrada em Portugal.
10. Programação da viagem: a ser disponibilizada pela equipe organizadora conforme os
interesses dos visitantes, a qual será definida até o fim de outubro.
11. Cronograma geral do programa
Data (2018)

Ação

11 de maio a 15 de agosto

Inscrição pelo formulário

20 a 24 de agosto

Entrevistas

31 de agosto

Divulgação dos selecionados por e-mail

10 a 14 de setembro

Reservas das passagens aéreas, seguro e
hotéis*

01 de novembro

Embarque em Uberlândia

12 de novembro

Desembarque em Uberlândia

12. Informações Complementares: Poderão ser obtidas com Carolina Miranda Aleixo,
responsável

pelo

processo

de

intercâmbio

na

Faculdade

ou

pelo

e-mail

intercambio@imepac.edu.br.
* As passagens aéreas poderão ser parceladas, dependendo da companhia escolhida pela
coordenação, em até 10 vezes, via cartão de crédito ou a combinar. Tanto as passagens,
como o seguro e a hospedagem serão adquiridos exclusivamente em grupo, de maneira a
otimizar o investimento individual e serão feitas diretamente com a agência de turismo.

__________________________
Divânia Araújo Freitas
Direção Geral do IMEPAC

ANEXO I
Ficha de avaliação – Docente

Titulação
Doutor

10 pontos

Mestre

8 pontos

Especialista

5 pontos
Experiência docente

Acima de 10 anos

10 pontos

Entre 5 a 9 anos

8 pontos

Entre 1 a 4 anos

5 pontos
Publicações científicas

Acima de 4 publicações nos últimos 3 anos

10 pontos

2 ou 3 publicações nos últimos 3 anos

8 pontos

1 publicação nos últimos 3 anos

5 pontos

