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Edital – Comissão Avaliadora  

Programa de bolsas UNIVERSIDADE DE JAÉN para o ano 2016 

O Departamento de Cooperação Internacional da UERJ anuncia a abertura de Edital referente 
à bolsa de estudos para o Programa de Mobilidade na Universidade de Jaén, Espanha. 
 

 Será divulgado no site do DCI www.sr2.uerj.br/dci em 08/10/2015 o resultado 

da seleção dos 02 (dois) alunos de graduação da UERJ selecionados para 

participarem do Programa de Mobilidade Internacional na Universidade de 

Jaén, Espanha, com direito a uma bolsa de estudos. 

 

 Os alunos selecionados deverão comparecer ao DCI, impreterivelmente, nos 

dias 13 a 20/10/2015, no horário das 09:00 às 17:00h, para entregar a 

documentação.  

 

 Intercâmbio de 01 semestre acadêmico. 

 

 Este Programa terá validade até 31/07/2016. 

 

 São condições para a participação no Programa Mobilidade Internacional na 

Universidade de Jaén, Espanha,  e recebimento das bolsas concedidas no 

âmbito do PROGRAMA: 

  Cumprir todas as etapas para o seu afastamento para o intercâmbio, apresentando os 
documentos exigidos; 
 

 Apresentar nível de Espanhol correspondente a no mínimo DELE – B1, com 
comprovação; 
 

 Concordar em cursar disciplinas na universidade de acolhimento, respeitando os 
procedimentos estabelecidos pela universidade; 
 

 Assumir o compromisso de manter comportamento condizente com a ética e a 
moralidade acadêmicas, observando as regras de convivência praticadas na instituição 
anfitriã e zelar pelo conceito da UERJ perante as demais instituições; 
 

 Não manter vínculo empregatício, outra bolsa acadêmica ou estágio remunerado e 
dedicar-me integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa;  
 

 Apresentar Relatório de Atividades desenvolvidas, até 30 (trinta) dias após eventual 
cancelamento ou término da vigência da bolsa, formatado de acordo com modelo 
disponível na página do DCI;  
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 Retornar ao Brasil, após o término da bolsa, para a continuidade e conclusão de seu 
curso; 
 

 Atender a todos os itens do edital. 
 

 Os resultados e as etapas de todo o processo de seleção devem ser acompanhados 

pelo site do DCI: http://www.sr2.uerj.br/dci 

Observações: 

1) O aluno deverá alertar para o prazo de validade de seu passaporte, pois 

sendo contemplado poderá não haver tempo hábil de renovação. 

 

 Comissão Avaliadora: 

- representante do CBIO: Profª Helena Maria S. Leal David 

- representante do CEH: Prof. Gustavo Casimiro Lopes 

- representante do CCS: Prof. Octavio Augusto Fontes Tourinho 

- representante do CTC: Prof. André Luiz Hemerly Costa 

            - representante do DCI: Prof. Oscar Barbosa (Assessor)  
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 Cronograma: 

Evento Datas 

Reunião da Comissão Avaliadora 07/10/2015 14h 

Resultado dos alunos selecionados 08/10/2015 

Comparecimento dos alunos selecionados ao DCI 
(entrega de documentos) 

13 a 20/10/2015 

DCI envia documentos para a Universidade de Jaén 23/10/2015                                                                                                                                                                                                    

Rio de Janeiro, 10  de setembro de 2015. 

Rua São Francisco Xavier, 524 – sala T030/F -Maracanã - 20550-900 - Rio de Janeiro –RJ 

Tel.: 2334-0797 - E-mail: intercambio@sr2.uerj.br 
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