Belém-PA, 12 de Março de 2014

Edital N° 02/2015 - Assessoria de Cooperação Interinstitucional e
Internacional da UFRA
Dispõe sobre a SELEÇÃO de Estudante para
participar no 15th International Students
Summit, patrocinado pela Universidade de
Agricultura de Tóquio em parceria com a
UFRA.

1. APRESENTAÇÃO:
A Assessoria de Cooperação Interinstitucional e Internacional (ACII), no uso de suas
atribuições legais, torna público o PROCESSO DE SELEÇÃO de um (01) estudante da
universidade, para participar do “15th International Students Summit (ISS) on Food,
Agriculture and Environment in the New Century” (15º Encontro Internacional de
Estudantes sobre Alimentação, Agricultura e Meio Ambiente no Novo Século) no Japão,
conforme o disposto abaixo.
2. OBJETIVO:
O objetivo geral é contribuir para a formação do estudante através da participação em
evento internacional, trazer visibilidade internacional para a UFRA e estreitar as relações
com a Universidade de Agricultura de Tóquio (NODAI), a qual sediará o evento.
3. ATIVIDADES
Participação em evento internacional que está na sua 15ª edição, este ano com o tema
“Students Taking Actions in Innovative Approaches to Build Local Resilience and
Promote Awareness to Global Challenges” (Alunos participando de ações em
abordagens inovadoras para aumentar a resiliência local e promover a consciência para
Desafios Globais) que será realizado em Tóquio no período de 26 de Setembro a 4 de
Outubro de 2015. Na semana seguinte, de 4 a 10 de Outubro, Universidade de
Agricultura de Tóquio ofertará um Programa de Educação Internacional Global
(Comprehensive International Education Program - CIEP), porém os cursos da segunda
etapa são opcionais e os gastos não serão financiados pela Universidade de Tóquio, e
sim pelo aluno.
O aluno selecionado além de participar do 15thISS deverá apresentar um trabalho
dentro do tema proposto pelo evento. As datas para entrega desse trabalho podem ser
observadas no item 9 deste edital.
4. CANDIDATOS ELEGÍVEIS
4.1 São elegíveis todos os estudantes de graduação e pós-graduação ativos,
regularmente matriculados na UFRA e que apresentarem as seguintes CONDIÇÕES
PARA PARTICIPAÇÃO:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos;
b) Ter integralizado, no mínimo, 40% dos créditos obrigatórios previstos em seu curso;
c) Ter inglês a partir do nível B2 (intermediário avançado), uma vez que os trabalhos
serão apresentados em língua inglesa no evento;
d) Ter passaporte válido no ato da inscrição;
e) Já ter trabalhado/pesquisado áreas afins ao tema principal do evento.
5. ITENS FINANCIÁVEIS
A Universidade de Agricultura de Tóquio será responsável pela compra das passagens
aéreas de ida e volta à Tóquio, traslado doméstico, acomodação e alimentação do aluno
para a semana do 15th International Students Summit (ISS). O Programa de Educação
Internacional Global (CIEP) é um evento opcional ao estudante e as despesas do CIEP
não são de responsabilidade da Universidade de Agricultura de Tóquio, e sim do aluno.
6. PERÍODO DE EXECUÇÃO
O “International Students Summit (ISS)” ocorrerá no período de 26 de Setembro a 4 de
Outubro de 2015.
O “Comprehensive International Education Program (CIEP)” ocorrerá no período de 4 a
10 de Outubro de 2015.
7. DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
7.1 Dos documentos:
O aluno deverá entregar os seguintes documentos em envelope lacrado e identificado
com os dizeres “15th International Students Summit” e seu nome completo na
Assessoria de Cooperação Interinstitucional e Internacional (Centro de Docência, sala
21):
a) Comprovante de matrícula atual;
b) Cópia do passaporte válido;
c) Histórico Acadêmico da UFRA com IRA (Índice de Rendimento Acadêmico);
d) Curriculum Lattes*;
e) Quaisquer dos Certificados: resultado do TOEFL (Test of English as a Foreign
Language), resultado do IELTS (International English Language Test System) ou de
Nível Avançado em Língua Inglesa;
f) Carta de recomendação personalizada e assinada por professor orientador da
UFRA ou externo;

g) Carta de intenção do candidato expressando os motivos pelos quais deseja
participar do evento, mostrando a relevância do tema “Students Taking Actions in
Innovative Approaches to Build Local Resilience and Promote Awareness to
Global Challenges”;
h) Apresentar uma breve proposta de um estudo dentro do tema do evento.
*Somente os candidatos classificados terão que apresentar os documentos que
comprovem as atividades mencionadas no Curriculum Lattes.
8. DO PROCESSO SELETIVO
8.1. As propostas serão analisadas e julgadas por uma Comissão de Avaliação Interna,
específica para os fins deste Edital, presidida pelo Prof. Responsável por este Edital
(Prof. Adriano Sousa, Assessor de Cooperação Interinstitucional e Internacional).
9. CRONOGRAMA
 Lançamento do edital no site www.ufra.edu.br – 12 de março de 2015.
 Entrega da documentação na ACII – até 10 de abril de 2015
 Julgamento das propostas – de 10 a 14 de abril de 2015
 Resultado Final – 15 de abril de 2015
 Reunião com a ACII com o selecionado: a ser divulgada.
 Submissão do “abstract” - até 10 de junho de 2015
 Submissão do “full paper” - até 20 de julho de 2015
 Submissão da apresentação em PowerPoint até 15 de setembro de 2015
10. DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1. O candidato selecionado declara estar ciente de que todos os custos para a
obtenção do passaporte e visto para o Japão são de SUA inteira responsabilidade, não
tendo a UFRA qualquer obrigatoriedade em arcar com estes custos;
10.2. Casos omissos serão julgados pela Comissão de Avaliação Interna descrita no
Item 8.1 do Edital.
10.3. Não caberá recurso à decisão da Comissão de Avaliação.

Prof. Adriano Marlison Leão de Sousa
Assessor de Cooperação Interinstitucional e Internacional da UFRA

