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DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
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EDITAL no 008/2015/DRI/UFLA
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM A EMBAIXADA DOS ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA
A Universidade Federal de Lavras, por intermédio da Diretoria de Relações
Internacionais (DRI), no uso de suas atribuições, torna público que estão abertas as inscrições
para o Processo de Indicação para a Seleção do Programa da Embaixada dos Estados
Unidos da América (EUA), "2016 United States Institute (SUSI) for Student Leaders on
U.S. History and Government" para todos os estudantes regularmente matriculados nos
cursos de graduação da UFLA. Este é um programa intensivo de imersão acadêmica
destinado a estudantes com um profundo conhecimento da História e da Política norteamericana, com um avançado nível de inglês, para incentivar suas habilidades de liderança.

1- DO OBJETO
O presente edital tem como objetivo, a indicação para o programa "2016 United
States Institute (SUSI) for Student Leaders on U.S. History and Government" que
destina-se a estudantes de todos cursos de graduação da UFLA e promoverá um intercâmbio
de imersão acadêmica, com duração de quatro semanas (de 9 de janeiro a 13 de fevereiro de
2016) no Institute for Training and Development (ITD) em Amherst, Massachusetts, Estados
Unidos.

2- DAS VAGAS E BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
Os estudantes selecionados no presente edital serão indicados pela Universidade
Federal de Lavras para participarem do programa promovido pela Embaixada, não existindo
garantia de que os mesmos sejam contemplados com a vaga. A seleção final para o programa
será feita pela Embaixada dos Estados Unidos da America. Serão oferecidas três (3) vagas
para estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFLA que cumpram
os requisitos do presente edital. O Programa da Embaixada dos EUA irá cobrir todas as
despesas da viagem e estadia durante o período, além do seguro-saúde.

3- DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS
- Estar regularmente matriculado em um dos cursos de Graduação da UFLA;
- No ato da inscrição para o presente edital, o estudante deverá ter integralizado no mínimo
40% e no máximo 80% das atividades curriculares do curso;
- Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico - CRA maior ou igual 80;
- Ter proficiência na língua inglesa;
- Ter entre 18 e 25 anos;
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- Não ter participado de intercâmbio acadêmico nos Estados Unidos ou em qualquer outro
país durante o período da graduação;
- Demonstrar através do currículo qualidades de liderança e envolvimento em atividades
universitárias e da sua comunidade, como através de trabalhos voluntários;
- Demonstrar interesse em aprender sobre os Estados Unidos da América, a respeito da sua
História de Governo;
- Estar disposto(a) a participar de um intenso programa acadêmico, que incluirá palestras,
seminários, apresentações de grupo, etc.

4 - DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
O candidato deverá, pessoalmente ou por procuração, fazer sua inscrição na DRI da
UFLA, no período de 16 a 25 de setembro de 2015, durante o horário regular de funcionamento
desta diretoria, entregando os seguintes documentos:
- Currículo Lattes;
- Ficha de Inscrição disponibilizada no site da DRI;
- Essay em inglês- Redação demonstrando o interesse no programa (Item 5)
- Histórico Escolar;
- Atestado de matrícula com CRA;
- Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
- Cópia do passaporte;
- Carta de Referência de um professor ou orientador;
- Comprovante do resultado de teste de proficiência na língua inglesa apresentando
pontuação mínima de : 525 (TOEFL - ITP), 69 (TOEFL - IBT), IELTS COM 5.5 em cada uma
das modalidades (Reading, Listening, Speaking e Writing), CAE (B) ou outro teste de
proficiência com pontuação similar a uma das apresentadas.

5- ESSAY
O estudante deverá apresentar uma redação (Essay), digitada em inglês e assinada,
com o máximo de 750 palavras que aborde os seguintes itens:
- Por que você tem interesse em participar do Programa?
- Quais são as suas qualificações para o Programa?
- Como participante, quais serão suas habilidades especiais e perspectivas que
trará para os grupos de discussão?
- Como você irá compartilhar o que aprender quando retornar para o Brasil?

6 - CLASSIFICAÇÃO
O Currículo Lattes será avaliado nos quesitos extracurriculares pontuando somente nas
seguintes atividades:
1) Participação em organizações estudantis - (pontuação de 5 pontos por
semestre acadêmico, limitando-se ao máximo de 2 semestres)
2) Atividades voluntárias em organizações (ONGs e sociedade civil) (pontuação
de 5 pontos por semestre, limitando-se ao máximo de 4 semestres)
3) Participação em Empresas Juniores (pontuação de 5 pontos por semestre,
limitando-se ao máximo de 4 semestres)
Com relação ao essay será atribuida uma nota de 0 a 100% considerando-se os pontos
de conhecimento da língua inglesa (20%) e conhecimento da História e da Política norteamericana (80%). A pontuação será obtida pela somatório da nota do Cúrriculo Lattes
correspondente a 40% e a nota do essay (60%).
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7 - DAS ENTREVISTAS
Os 12 primeiros candidatos classificados baseado na pontuação obtida pelo Cúrriculo
Lattes e essay serão chamados para uma entrevista, para verificar seu nível de inglês e
motivação no programa. Esta etapa é considerada classificatória e/ou eliminatória para
classificação final, e será atribuída uma nota de 0 a 100%, considerando eliminados os
candidatos que obtiverem uma nota inferior a 50%.

8- CLASSIFICAÇÃO
Baseado nas notas obtidas na primeira etapa (Currículo Lattes e essay) e na segunda
(entrevista) será feita a média aritimética e classificados os candidatos em ordem decrescente
da valores totais. Serão aprovados aqueles que obtiverem uma nota superior a 60. Os 3
primeiros candidatos serão indicados ao 2016 U.S. INSTITUTE FOR STUDENT LEADERS
ON U.S. HISTORY AND GOVERNMENT.

9 - CRONOGRAMA
Eventos
Divulgação do Edital
Inscrição dos candidatos
Divulgação da classificação dos candidatos
Recurso
Resultado e divulgação da lista dos candidatos
classificados para a entrevista
Entrevistas
Resultado das entrevistas
Recurso
Resultado Final

Prazos
15/9/2015
16/09 a 25/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
1/10/2015
2/10/2015
5/10/2015
6/10/2015
7/10/2015

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A efetivação da inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a aceitação
tácita das condições estabelecidas no presente Edital e no 2016 U.S. INSTITUTE FOR
STUDENT LEADERS ON U.S. HISTORY AND GOVERNMENT, das quais não poderá alegar
desconhecimento.
A homologação da seleção do candidato fica condicionada ao cumprimento dos
documentos explícitos no item 4 desse edital e da aprovação nacional pela Embaixada dos
Estados Unidos da América.
Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Diretoria de Relações
Internacionais da UFLA.
Lavras, 15 de setembro de 2015.

Prof. Antonio Chalfun Junior
Diretor
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