
 
 

 

Edital Nº 003/2013 (CCET/UVA) 
 

Seleção de Bolsistas para Intercâmbio UVA (Brasil) / UDFJC (Colômbia) 
 
A Universidade Estadual do Vale do Acaraú – UVA, através do Centro de 
Ciências Exatas e Tecnologia/CCET e da Coordenação do Curso de 
Licenciatura Matemática/UVA, torna público o presente Edital, para 
conhecimento dos interessados, disciplinando o processo de seleção de 
bolsistas destinadas ao preenchimento de vagas e a cadastro de reserva do 
Intercâmbio UVA-BRASIL/UDFJC-COLÔMBIA, de acordo com o Protocolo 
Geral e o Aditivo de colaboração celebrado entres as duas Instituições de 
Ensino Superior no ano de 2011, válido por 04 anos. 
 
1. DAS VAGAS E CADASTRO DE RESERVA 
1.1. O processo seletivo visa ao preenchimento de 04 (quatro) vagas  efetivas e 
à complementação de cadastro de reserva com igual número de vagas,  para 
estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática/UVA, que  participarão no 
semestre 2013.2 do Convênio de Intercâmbio UVA-BRASIL/UDFJC-
COLÔMBIA. O preenchimento das vagas efetivas prevê o recebimento mensal  
de uma bolsa em valor não inferior a uma bolsa PBU/UVA, para os meses em 
que os estudantes estiverem em Bogotá-Colômbia (agosto a dezembro/2013).  
 
2. DOS REQUISITOS DOS BOLSISTAS 
2.1. O(a)  estudante candidato(a) ao intercâmbio deverá atender aos seguintes 
requisitos: 
2.1.1. ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 
2.1.2. estar regularmente matriculado no Curso de Licenciatura em 
Matemática/UVA, cursando o 5º (quinto) e/ou 6º (sexto) semestre; 
2.1.3. achar-se em dia com as obrigações eleitorais e militares (estas últimas 
para o sexo masculino); 
2.1.4. possuir disponibilidade no mínimo de 30 (trinta) horas mensais, no 
período de  abril a dezembro/2013, para desenvolver as atividades do 
intercâmbio sem prejuízo de suas atividades discentes regulares; 
2.1.5. poder iniciar as atividades relativas ao intercâmbio imediatamente após a 
sua convocação; 
2.1.6. apresentar seu histórico escolar da UVA no qual conste o Índice de 
Rendimento Acadêmico – IRA, igual ou superior a 6.0; 
2.1.7. não possuir vínculo empregatício ou ser beneficiário de outros programas 
de bolsas acadêmicas, a partir de agosto de 2013, momento em que receberá 
uma bolsa para o intercâmbio UVA-BRASIL/UDFJC-COLÔMBIA; 
2.1.8. ter conhecimento da língua espanhola e/ou se comprometer a realizar 
curso de espanhol intensivo no período de maio a julho/2013; 
2.1.9. não haver sido reprovado duas ou mais disciplinas, num mesmo 



 
 

 

semestre letivo e não ter que cursar uma ou mais disciplinas pela terceira vez; 
2.1.10. não apresentar antecedentes criminais perante a justiça estadual e 
federal ou algum processo disciplinar na UVA; 
2.1.11. estar em dia com a Biblioteca Central da UVA. 
Parágrafo Único: Poderão inscrever-se estudantes do 7º e 8º (sétimo e oitavo) 
semestres do Curso de Licenciatura em Matemática/UVA, desde que não 
apresentem as restrições previstas no item 2.1.9 deste edital, e que 
comprovadamente não colem grau em 2014.1 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições estarão abertas no período de 09 a 19/04/2013, na 
Coordenação  do Curso de  Matemática/UVA, de segunda a sexta-feira, nos 
horários de 08h às 12h e de 14h às 22h; 
3.2. Os formulários de inscrição estarão disponíveis na Coordenação do Curso 
de Licenciatura em Matemática/UVA, no sítio eletrônico da UVA  
(http://www.uvanet.br/),  na página eletrônica do Curso de Licenciatura em 
Matemática/UVA (http://www.matematicauva.org) e deverão ser entregues, no 
período de inscrição, juntamente com a documentação exigida; 
3.3. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes 
documentos: 
3.3.1. ficha de inscrição preenchida e por ele assinada (anexo 01); 
3.3.2. carta de motivação assinada, justificando o interesse em participar deste 
projeto de intercâmbio acadêmico/cultural (anexo 02); 
3.3.3. histórico escolar de graduação (UVA) atualizado, que comprove ser o 
estudante matriculado no 5º/6º  e/ou 7º e 8º semestres, e não tenha as 
restrições especificadas no item 2.1.9 e no parágrafo único do item 2 deste 
edital; 
3.3.4. cópia do CPF e do RG; 
3.3.5. declaração da justiça estadual e federal atestando que não há 
antecedentes criminais  (internet); 
3.3.6. declaração da  PROGRAD/UVA que não está passando por nenhum 
processo disciplinar; 
3.3.7. cópia do comprovante de quitação das obrigações eleitorais e/ou 
militares; 
3.3.8. declaração de disponibilidade, no período de abril a dezembro/2013, de 
no mínimo 30 (trinta) horas mensais, para desempenho das atividades do 
intercâmbio, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares (anexo 03); 
3.3.9. declaração de disponibilidade para iniciar as atividades relativas ao 
projeto imediatamente após ser convocado (anexo 04); 
3.3.10. apresentar currículum vitae (preferencialmente lattes) com as devidas 
comprovações anexadas (cópias). 
Parágrafo Único: A inscrição só será efetivada após a entrega de toda a 
documentação exigida. 



 
 

 

 
4. DA SELEÇÃO 
4.1. O processo seletivo compreenderá duas etapas: 
4.1.1. A primeira etapa, de caráter eliminatório, corresponderá à conferência da 
documentação apresentada no ato da inscrição; 
4.1.2 A segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, constará de 
comprovação do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), avaliação do 
currículum vitae (ACV) e de uma entrevista (ENT), com os candidatos 
aprovados na primeira etapa, ambas (ACV) e (ENT) terão escore máximo de 10 
pontos cada uma; 
4.2. O processo seletivo será conduzido por uma Banca Examinadora 
composta pelo Coordenador (a) do Curso de Licenciatura em Matemática/UVA, 
pelo professor dinamizador institucional do Convênio UVA/UD e pelo(a) 
professor(a) responsável pelos estágios supervisionados do Curso de 
Matemática/UVA; 
4.3. Será eliminado o candidato que: a) não apresentar a documentação 
completa; b) apresentar IRA inferior a 06 (seis); c) não comparecer à entrevista; 
d) não cumprir as exigências previstas no item 2 deste edital; 
4.4. Para a análise do currículo será aferida pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), 
conforme quadro a seguir: 
 

Indicadores de Avaliação Pontuação Máximo 
Monitoria ou atividades de ensino  01 por semestre 03  pontos 
Apresentação de trabalho acadêmico em 
congresso, seminário e similares  0,5 por trabalho 01 ponto 

Publicação técnico-científica  0,5 por trabalho 01 ponto 
Participação em eventos acadêmicos  0,5 por evento 01 ponto 
 Participação em grupos de estudo e de 
pesquisa  0,5 por semestre 01 ponto 

Curso de Espanhol 01 por semestre (Curso com 
carga horária mínima de 40 h) 

 
02 pontos 

Formação complementar (informática e/ou 
curso  
que contribua diretamente para a formação 
para a docência)  

0,5 por semestre (Curso com 
carga horária mínima de 40 h) 

 
01 ponto 

 

4.5. A divulgação dos aprovados na primeira fase e o calendário das entrevistas 
serão divulgados no dia 23 de abril/2013 na Coordenação do Curso de 
Licenciatura em Matemática/UVA, no sítio  eletrônico da UVA 
(http://www.uvanet.br) e na página eletrônica do Curso de Licenciatura em  



 
 

 

Matemática/UVA (http://www.matematicauva.org);  
4.6. A entrevista privilegiará a avaliação da disponibilidade e do nível de  
interesse do candidato pelo projeto; durará no máximo (15) quinze minutos e 
valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos; 
4.7. As entrevistas com os candidatos realizar-se-ão nos dias 25 e 26 de 
Abril/2013, em local e horário a serem divulgados de acordo com o item 4.5 
deste edital; 
4.8. A Chamada para a entrevista obedecerá à ordem alfabética dos candidatos  
aprovados na primeira fase, sendo de inteira responsabilidade de cada  
candidato verificar nos locais de divulgação, o horário da sua entrevista, 
incorrendo em desclassificação automática os que a ela não comparecerem; 
4.9. A Nota Final dos candidatos (NFC) será calculada pela média aritmética do 
IRA de cada candidato, das notas obtidas na avaliação do currículo (ACV) e 
entrevista (ENT), com duas casas decimais, de acordo com a seguinte 
equação: 
 

NFC= ( IRA+ACV+ENT )
3  

5. CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 
5.1. O Processo seletivo far-se-á pelos processos eliminatório e classificatório, 
em ordem decrescente, com a classificação dos candidatos até o limite das 
vagas fixadas neste Edital; 
5.2. No caso de empate na classificação final dos candidatos, terá preferência 
o candidato que tiver maior nota na analise do Currículum Vitae; 
5.3. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 30 de 
abril/2013, na Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática/UVA, no 
sítio  eletrônico da UVA (http://www.uvanet.br) e na página eletrônica do Curso 
de Licenciatura em Matemática (http://www.matematicauva.org). 
 
6. DAS RESPONSABILIDADES DOS BOLSISTAS SELECIONADOS 
6.1. Os bolsistas selecionados para o Intercâmbio UVA/UDFJC têm as 
seguintes                   responsabilidades: 
6.1.1. Respeitar todas as normas constantes do Protocolo Geral e do Aditivo do 
Convênio  de Intercâmbio UVA/UDFJC; 
6.1.2. Respeitar todas as normas vigentes para estrangeiros previstas na 
legislação colombiana, quando estiverem em Bogotá-Colômbia; 
6.1.3. Seguir todas as normas acadêmicas estabelecidas pela Universidade 
Distrital Francisco José de Caldas – Bogotá - Colômbia, quando estiverem 
nesta instituição; 
6.1.4. Elaborar junto com o professor do Curso de Licenciatura em 
Matemática/UVA, responsável pelo intercâmbio, projeto de extensão a ser 
desenvolvido numa Escola/Comunidade de Bogotá-Colômbia, durante o 



 
 

 

período de atividades acadêmicas vivenciadas neste país; 
6.1.5. Elaborar relatório bimestral das atividades acadêmicas e de extensão 
desenvolvidas durante o período de estada em Bogotá-Colômbia; 
6.1.6. Elaborar relatório semestral e final das atividades acadêmicas e de 
extensão desenvolvidas durante o período de estada na UDFJC/Bogotá-
Colômbia. 
Parágrafo Único: As despesas com passaporte e visto dos estudantes 
correrão por conta destes, de acordo com termo previsto no intercâmbio. 
 
7. DAS RESPONSABILIDADE DA UVA 
7.1. A Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, compromete-se a oferecer 
todas as condições acadêmicas para que os estudantes selecionados possam 
participar do intercâmbio a que se refere este edital; 
7.2. A Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, através do IADE/UVA, 
compromete-se a oferecer aos 04 (quatro) estudantes efetivos do Convênio 
UVA-UDFJC, uma bolsa mensal em valor não inferior a uma bolsa PBU/UVA, 
para os meses em que os estudantes estiverem em Bogotá-Colômbia (agosto a 
dezembro/2013).  
7.3. A Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, compromete-se a validar, 
através da PROGRAD, as disciplinas cursadas na UDFJC, pelos 04(quatro) 
estudantes efetivos da UVA participantes do convênio UVA-UDFJC, para fins 
de crédito acadêmico 
7.4. A Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, através do IADE/UVA, 
compromete-se a garantir o translado terrestre Sobral-Fortaleza-Sobral e as 
passagens aéreas Fortaleza-Bogotá-Fortaleza, para que os 04(quatro) 
estudantes efetivos do Convênio UVA-UDFJC possam participar do intercâmbio 
a que se refere este edital; 
7.5. A Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, através do IADE/UVA, 
compromete-se a garantir o seguro saúde para os 04(quatro) estudantes 
efetivos do Convênio UVA-UDFJC, que participarão do intercâmbio a que se 
refere este edital; 
7.6. A Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, compromete-se a facilitar, 
através do NUCLE/UVA, o curso de espanhol para os estudantes efetivos e os 
que ficarão no cadastro de reserva do Convênio UVA-UDFJC, a que se refere 
este edital 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. A hospedagem em Bogotá-CO, dos estudantes bolsistas a que se refere 
este edital, será garantida pela UDFJC-COLÔMBIA, conforme consta no 
Protocolo Geral e Aditivo do Convênio de Intercãmbio UVA-BRASIL/UDFJC-
COLÔMBIA; 
8.2. O Processo seletivo reger-se-á pelas normas estabelecidas neste Edital e 
pelo Procolo Geral e Aditivo do Convênio de Intercâmbio UVA/UDFJC; 



 
 

 

8.3. Os recursos protocolados no CCET, no prazo máximo de até 24h após a 
divulgação do resultado final, serão analisados por comissão definida pelo 
CCET/UVA em comum acordo com a Coordenação do Curso de Licenciatura 
em Matemática/UVA, não sendo aceitos recursos extemporâneos e pedidos de 
revisão das decisões de recursos anteriores; 
8.4. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo CCET/UVA em 
comum acordo com a Coordenação do Curso de Licenciatura em 
Matemática/UVA, respeitando-se as normas previstas do Protocolo Geral e 
Aditivo do Convênio de Intercâmbio UVA/UDFJC e a legislação em vigor. 
 

Sobral, CE., 09 de Abril  de 2013. 
 

Lorena Pereira da Ponte Pierre 
Diretora do CCET/UVA 

 
Márcio do Nascimento Silva 

Coordenador do Curso de Matemática/UVA 
 

Miguel Jocélio Alves da Silva 
Dinamizador Institucional do Convênio UVA/UDFJC-COLÔMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexo 01 ao Edital Nº 003/2013 (CCET/UVA), Seleção de Bolsistas para 
 Intercâmbio UVA (Brasil) / UDFJC (Colômbia) 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
Estudante(a) __________________________________________________________ 

Curso: _______________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

No: __________ Bairro: _________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________________________________ 

CEP.: _______________________ Telefones ________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________ 

CPF ___________________________ RG __________________________________ 

Órgão Expedidor ___________ Data de emissão _____________________________ 

 

Dados Bancários 

Nome do Banco: __________________________________ Código do Banco:______ 

Nome da agência: ____________________________________ Agência: __________ 

Conta Corrente: ________________________________________________________ 

 
Sobral, _____ de _____________ de 2013. 
 
 

Assinatura ____________________________________________________________ 

Recebido por __________________________________________________________ 
Anexar 
* Carta de motivação assinada, justificando o interesse em participar do Intercâmbio UVA/UD (anexo 02); 
* Histórico escolar de graduação (UVA) atualizado que comprove ser aluno matriculado entre o quarto e o sexto 
semestres; 
* Cópias do CPF e do RG; 
* Cópia do comprovante de quitação das obrigações eleitorais e militares (estas para o sexo masculino); 
* Declaração da justiça estadual e federal que não tenha antecedentes criminais (via internet); 
* Declaração da  PROGRAD/UVA que não está passando por nenhum processo disciplinar; 
* Declaração de disponibilidade, no período de vigência da bolsa, de no mínimo 40 (quarenta) horas mensais para 
desempenho das atividades do Intercâmbio, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares (anexo 03); 
* Declaração de disponibilidade para iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser convocado 
(anexo 04); 
* Currículum Vitae com as devidas comprovações anexadas. 
 
Caso seja selecionado: 
a) apresentar comprovante de situação cadastral do CPF que pode ser obtido no sítio: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp 
b) Anexar comprovante dos dados bancários , cópia de extrato de conta corrente ou de cheque. 
Observação: 



 
 

 

Anexo 02 ao Edital Nº 003/2013 (CCET/UVA), Seleção de Bolsistas para 
 Intercâmbio UVA (Brasil) / UDFJC (Colômbia) 

 
 
Carta de motivação justificando interesse em participar do Intercâmbio UVA-
BRASIL/UDFJC-COLOMBIA 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
 

 

Anexo 03 ao Edital Nº 003/2013 (CCET/UVA), Seleção de Bolsistas para 
 Intercâmbio UVA (Brasil) / UDFJC (Colômbia) 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 
Nome __________________________________________________________ 

 

Curso __________________________________________________________ 

 

Eu________________________________________________________, declaro para 
os devidos fins que dedicarei no mínimo de 30 (trinta horas mensais, no período de 
Abril a Dezembro/2013, às atividades do Convênio UVA-BRASIL/UDFJC-COLOMBIA, 
sem prejuízo das minhas atividades discente regulares, além de respeitar todas as 
normas presentes no referido convênio, no edital de seleção e na legislação vigente no 
Brasil e na Colômbia. 
 

Sobral, _________ de ___________de 2013. 
 
 

______________________________________________ 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexo 04 ao Edital Nº 003/2013 (CCET/UVA), Seleção de Bolsistas para 
Intercâmbio UVA (Brasil) / UDFJC (Colômbia) 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
Eu, ______________________________________________________, declaro para 
os devidos fins que assumirei, de forma imediata, as atividades do Intercâmbio UVA-
BRASIL/UDFJC-COLÔMBIA, logo que convocado(a) para participar como bolsista 
deste  intercâmbio. 
 
 

Sobral, _________ de ___________de 2013. 
 

 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 


