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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Diretoria de Relações Internacionais e Interins�tucionais
Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Térreo - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: +55 (34) 3291-8969 - www.drii.ufu.br - secretaria@dri.ufu.br
  

EDITAL DRII Nº 2/2020

04 de fevereiro de 2020

Processo nº 23117.007277/2020-11

Re�ficação do Edital DRII Nº 2/2020 - CAPES/BRAFITEC

Edital para a Seleção de Estudantes de Graduação dos Cursos de  Engenharia Aeronáutica, Engenharia
Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia
Elétrica, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica e
Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no âmbito dos Projetos BRAFITEC
aprovados junto à CAPES.

No que tange aos itens 3 - DA INSCRIÇÃO e 5 - DO CRONOGRAMA

Onde se lê

3. DA INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições serão realizadas de 09/03/2020 a 20/03/2020 no setor de Protocolo da Reitoria (localizado
no Bloco 3P do Campus Santa Mônica) ou no Setor de Protocolo do Campus Patos Minas e endereçadas,
pelo Setor de Protocolo, à Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRII);

3.2 As inscrições serão gratuitas mediante o preenchimento de formulário de inscrição, com toda a
documentação comprobatória, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma deste edital;

3.3 No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá entregar e protocolar, no Setor de Protocolo descrito no
item 3.1, os seguintes documentos listados abaixo:

3.3.1                    Formulário de Inscrição, Anexo III, devidamente preenchido e assinado pelo candidato (a); 
3.3.2                    Carta de Mo�vação, em língua portuguesa e em língua francesa, expondo os mo�vos pela escolha
da ins�tuição e o interesse em realizar a mobilidade;
3.3.3                    Comprovante de Matrícula, indicando o período em que se encontra matriculado;
3.3.4                    Currículo La�es, com toda a documentação comprobatória no âmbito dos quesitos solicitados neste
edital;
3.3.5                    Histórico Escolar original. Caso o (a) candidato (a) não apresente o histórico atualizado e não atenda
aos requisitos exigidos terá sua candidatura indeferida  em caráter irrevogável;
3.3.6                    Atestado, emi�do pela DIRAC, de não existência de pendência administra�va no âmbito da UFU;
3.3.7                    Cer�ficado ou equivalente de proficiência em língua francesa, conforme listado no item 2, subitem
2.15, deste Edital;
3.3.8                    Apresentar o comprovante da nota do ENEM, igual ou superior a 600 pontos (referente à média
total e não por área), ob�do pelo candidato junto ao Ins�tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - INEP;
3.3.9                    Tabela de Pontuação, Anexo IV, devidamente preenchida com as a�vidades correspondentes ao
período da matrícula atual;
3.3.10                  Termo de Compromisso, Anexo V, devidamente preenchido e assinado pelo(a) candidato(a).

Parágrafo Único: O candidato, cuja documentação estiver incorreta ou incompleta, não terá a sua inscrição
homologada.
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5. DO CRONOGRAMA

Período A�vidade
09 a

20/03/2020
Inscrição junto ao Setor de Protocolo da Reitoria (Campus Santa Mônica) ou do Setor de Protocolo

do Campus Patos de Minas.
31/03/2020 Resultado da etapa de Homologação das candidaturas feita pelo CAB/DRII.

06 e
07/04/2020

Reunião de orientação acadêmica individual junto ao CAB, na DRII, Bloco 3P, sala 3P01, Reitoria,
Campus Santa Mônica, conforme cronograma* a ser divulgado no site da

DRII (h�p://www.dri.ufu.br/).
08/04/2020 Divulgação do Resultado Final dos candidatos selecionados*

10/04/2020
Prazo final para apresentar eventual recurso a ser protocolado no Setor de Protocolo da Reitoria
(Campus Santa Mônica) ou no Setor de Protocolo do Campus Patos de Minas, endereçado à DRII

até às 15 horas.
14/04/2020 Resultado dos recursos.*
15/04/2020 Reunião preparatória com os candidatos aprovados.

16 a
22/04/2020

 

Preenchimento, por parte dos estudantes selecionados, dos dossiers a serem enviados às
ins�tuições francesas.

*Disponível em: http://www.dri.ufu.br/editais

Leia-se

3. DA INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições serão realizadas de 09/03/2020 a 20/03/2020 presencialmente e de 20/03/2020 a
27/03/2020 via e-mail junto ao Setor de Protocolo da UFU. O (a) candidato (a) que já realizou a inscrição
pessoalmente junto ao Setor de Protocolo não deverá submeter também os documentos de inscrição
via e-mail. Posteriormente, o Setor de Protocolo da UFU irá encaminhar o processo com a documentação de
inscrição de cada candidato à Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRII);

3.2 As inscrições serão gratuitas mediante o preenchimento de formulário de inscrição, com toda a
documentação comprobatória, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma deste edital;

3.3 O (a) candidato (a) deverá enviar os documentos de inscrição completos e conferidos, em um único
arquivo em PDF, para os seguintes endereços eletrônicos do Setor de Protocolo da UFU: sepro@reito.ufu.br
e roberto.silva@ufu.br. Na mensagem de encaminhamento, mencionar no campo assunto: "Edital
Brafitec_nome completo do candidato". Não será aceito o envio de novos documentos após a realização
da inscrição, isto é, não poderá ser enviada documentação complementar após a realização da
inscrição mesmo que ainda esteja dentro do prazo das inscrições. Segue, abaixo, a lista de documentos
que o (a) candidato (a) deverá enviar por e-mail ao Setor de Protocolo da UFU:

3.3.1                    Formulário de Inscrição, Anexo III, devidamente preenchido e assinado pelo candidato (a); 
3.3.2                    Carta de Mo�vação, em língua portuguesa e em língua francesa, expondo os mo�vos pela escolha
da ins�tuição e o interesse em realizar a mobilidade;
3.3.3                    Comprovante de Matrícula, indicando o período em que se encontra matriculado;
3.3.4                    Currículo La�es, com toda a documentação comprobatória no âmbito dos quesitos solicitados neste
edital;
3.3.5                    Histórico Escolar original. Caso o (a) candidato (a) não apresente o histórico atualizado e não atenda
aos requisitos exigidos terá sua candidatura indeferida em caráter irrevogável;
3.3.6                    Atestado, emi�do pela DIRAC, de não existência de pendência administra�va no âmbito da UFU;
3.3.7                    Cer�ficado ou equivalente de proficiência em língua francesa, conforme listado no item 2, subitem
2.15, deste Edital;
3.3.8                    Apresentar o comprovante da nota do ENEM, igual ou superior a 600 pontos (referente à média
total e não por área), ob�do pelo candidato junto ao Ins�tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - INEP;

http://www.dri.ufu.br/
http://www.dri.ufu.br/editais
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3.3.9                    Tabela de Pontuação, Anexo IV, devidamente preenchida com as a�vidades correspondentes ao
período da matrícula atual;
3.3.10                  Termo de Compromisso, Anexo V, devidamente preenchido e assinado pelo(a) candidato(a).

Parágrafo Único: O candidato que não atender aos requisitos do edital e que não apresentar a documentação
correta e completa não terá a sua inscrição homologada.

 5. DO CRONOGRAMA

Período A�vidade

09/03 a
27/03/2020

 

INSCRIÇÕES PRORROGADAS!
Os documentos de inscrição completos e conferidos pelo próprio candidato deverão ser
enviados, em um único arquivo em PDF, ao Setor de Protocolo da UFU para os seguintes

endereços eletrônicos: sepro@reito.ufu.br e roberto.silva@ufu.br
Na mensagem de encaminhamento, mencionar no campo assunto: "Edital Brafitec_nome

completo do candidato" .
O (a) candidato (a) que já realizou a inscrição pessoalmente junto ao Setor de Protocolo não

deverá submeter os documentos de inscrição também via e-mail.
A data será
divulgada

posteriormente*
Resultado da etapa de Homologação das candidaturas feita pelo CAB/DRII.**

A data será
divulgada

posteriormente*

Reunião de orientação acadêmica individual junto ao CAB, conforme cronograma a ser
divulgado posteriormente.*

A data será
divulgada

posteriormente*
Divulgação do Resultado Final dos candidatos selecionados.**

A data será
divulgada

posteriormente*

Prazo final para apresentar eventual recurso a ser protocolado no Setor de Protocolo da Reitoria
(Campus Santa Mônica) ou no Setor de Protocolo do Campus Patos de Minas, endereçado à DRII

até às 15 horas.
A data será
divulgada

posteriormente*
Resultado dos recursos.***

A data será
divulgada

posteriormente*
Reunião preparatória com os candidatos aprovados.

A data será
divulgada

posteriormente*

Preenchimento, por parte dos estudantes selecionados, dos dossiers a serem enviados às
ins�tuições francesas.

* Os candidatos deverão estar atentos ao site da DRII (http://www.dri.ufu.br/conteudo/edital-drii-no-22020)
ou ao endereço eletrônico informado no ato da inscrição para mais informações sobre o andamento deste
edital.

** Será disponibilizado no site da DRII: http://www.dri.ufu.br/conteudo/edital-drii-no-22020

*** Será enviado ao candidato para o endereço eletrônico informado no ato da inscrição.

Uberlândia, 20 de março de 2020.

Prof. Dr. Waldenor Barros Moraes
Diretor de Relações Internacionais e Interins�tucionais

Documento assinado eletronicamente por Waldenor Barros Moraes Filho, Diretor(a), em
20/03/2020, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.dri.ufu.br/conteudo/edital-drii-no-22020
http://www.dri.ufu.br/conteudo/edital-drii-no-22020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1954145 e
o código CRC 38A83F3C.

 

Referência: Processo nº 23117.007277/2020-11 SEI nº 1954145

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

