
EDITAL Nº 09/2015

SELEÇÃO DE CANDIDATOS AOS PROJETOS DOS
CURSOS  DE  CIÊNCIAS  BIOLÓGICAS,  FÍSICA,
QUÍMICA  E  LETRAS  (PORTUGUÊS)  DA
UNIVERSIDADE  ESTADUAL VALE  DO  ACARAÚ
(UVA) QUE CONCORRERÃO AO PROGRAMA DE
LICENCIATURAS  INTERNACIONAIS  -
PLI/PORTUGAL, CONFORME EDITAL Nº 074/2014
- CAPES.

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
(PROGRAD), torna público o presente edital para disciplinar os requisitos, os procedimentos e o
funcionamento para seleção de candidatos aos projetos dos Cursos de Ciências Biológicas, Física,
Química e Letras (Português) que concorrerão ao Programa de Licenciaturas Internacionais - PLI
(EDITAL Nº. 074/2014/CAPES) e estimular a graduação sanduíche em Universidades Portuguesas,
com possibilidade de dupla diplomação para estudantes dos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas, Física, Letras (Português) e Química.

1. PROGRAMA DE LICENCIATURAS INTERNACIONAIS - PLI
1.1. O  Programa  de  Licenciaturas  Internacionais  PLI  –  Portugal,  visa  valorizar  e  estimular  a
formação de professores da Educação Básica no Brasil. Seus objetivos são:
1.1.1. Ampliar a formação de docentes para o Ensino Básico no contexto nacional;
1.1.2. Ampliar e dinamizar as ações voltadas à formação de professores, priorizando a formação
inicial desenvolvida nos cursos de licenciatura;
1.1.3. Apoiar a formulação e implementação de novas diretrizes curriculares para a formação de
professores, com ênfase no Ensino Fundamental e no Ensino Médio;
1.2. O bolsista  selecionado deverá  seguir  o  Fluxo Curricular  da  Universidade  Portuguesa  para
realização de graduação sanduíche, podendo obter Dupla Diplomação.
1.3. A  UVA submeterá  2  (dois)  projetos:  Física-Química-Biologia  (Interdisciplinar)  e  Letras
(Português).
1.3.1 Cada projeto classificará até 14 (quatorze) candidatos, sendo os 07 (sete) primeiros colocados
para o primeiro ano e os demais para o segundo ano do projeto. Serão selecionados até 21 (vinte e
um) estudantes por projeto, totalizando 42 (quarenta e dois) estudantes, sendo 28 (vinte oito) como
classificados, e os demais, como classificáveis, compondo lista adicional por eventual necessidade
de substituição.

2. DOS BENEFÍCIOS
2.1. Missão de Estudos – A missão de estudo na modalidade graduação sanduíche terá duração de
12  (meses),  podendo  ser  concedida  prorrogação  de  até  10  (dez)  meses  em  caso  de  dupla
diplomação, mediante avaliação de pareceres e disponibilidade orçamentária da CAPES.
2.2. Os benefícios serão concedidos pela CAPES, conforme descrito no item 04 do Edital 074/2014.

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
3.1. Ser aluno regularmente matriculado e cursando Licenciatura nos cursos de Ciências Biológicas,
Química, Física ou Letras (Português) em Sobral-CE.
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3.2. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de residência permanente no Brasil;
3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
3.4. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) igual ou superior a 600 pontos,
em exames realizados no período de 2009 a 2014. Caso o candidato tenha realizado mais de um
exame durante este período será considerado o de maior pontuação, segundo informação prestada
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;
3.5. Ter cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras ou ter  cursado o Ensino
Médio em escolas particulares na condição de bolsista integral em função de baixa renda familiar.
Neste último caso, a bolsa de estudos deve ter abrangido todo o período de estudos realizado no
ensino médio em escola privada;
3.6. Ter integralizado no mínimo 20% (vinte por cento) e no máximo 80% (oitenta por cento) dos
créditos obrigatórios do curso;
3.7. Ser selecionado pelo coordenador brasileiro e aceito pela Universidade Portuguesa;
3.8. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser aprovado.

4. INSCRIÇÃO
As inscrições  serão gratuitas e efetuadas por meio do preenchimento de formulários e entrega de
documentos, no período de 13 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2015, até às 21h59min do horário
de  Brasília,  na  coordenação  dos  cursos  de,  Letras,  Ciências  Biológicas,  Química  e  Física.  O
estudante  pode  candidatar-se  à  bolsa  do  PLI  somente  na  área/curso  em  que  se   encontra
regularmente matriculado, conforme item 3.1.
4.1. Documentação Obrigatória:
O candidato a bolsista deverá entregar a seguinte documentação no ato da inscrição:
- Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;
- Cópia simples do histórico escolar do ensino médio;
- Cópia simples do histórico escolar de graduação atualizado (2014.2);
- Cópia simples do Currículo Lattes;
- Cópia simples da identidade e CPF;
- Cópia do documento com timbre da escola e assinatura da autoridade responsável, atestando que
foi bolsista integral em função de baixa renda familiar. Neste caso, a bolsa de estudos deve ter
abrangido todo o período de estudos realizado no ensino médio em escola privada;
-  Carta  de  intenção  com  foco  no  interesse  do  candidato  pela  docência,  na  relevância  e  sua
disponibilidade em participar do PLI.
4.2. Período das Inscrições:
As inscrições serão efetuadas durante o período de 13 a 26/02/2015, mediante preenchimento de
formulário específico e entrega da documentação completa no ato da inscrição.
4.3.  Será indeferida a inscrição de aluno que já tenha sido contemplado com bolsa de estudo no
exterior em mesma modalidade ou no mesmo programa por agência nacional pública de fomento.

5. SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
a) A seleção dos candidatos  em cada área de abrangência do PLI/UVA será realizada por uma
Comissão de Avaliadores da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação;
b) Será eliminado o candidato que não apresentar a documentação completa exigida, de acordo com
o item 4.1.
5.1. Processo Seletivo:
A seleção acontecerá conforme detalhado a seguir:
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a) Observância das condições do Item 4 deste Edital;
b) Análise do Histórico Escolar (UVA), observando o Índice de Rendimento Acadêmico - IRA;
c) Análise do Currículo Lattes;
d) Análise da Carta de Intenção.

6. CRONOGRAMA
- Lançamento do Edital no site da UVA 13/02/2015;
- Inscrição dos candidatos 13/02/2015 a 26/02/2015;
- Resultado da seleção 02/03/2015;
- Pedido de recurso 23/03/2015;
- Resultado final 05/03/2015.
 
7. VALIDADE
O resultado deste Edital passa a ter validade por 90 (noventa) dias a partir da sua publicação no sítio
eletrônico da Universidade (www.uvanet.br), podendo ser prorrogado por igual período.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1  Aqueles que vierem a inscrever-se na Seleção de Candidatos ao  Programa de Licenciaturas
Internacionais da UVA declaram conhecer,  atender  todas  as disposições  contidas neste  Edital  e
submeter-se a elas.
8.2  A concessão  da  bolsa  de  estudo  ao  candidato  selecionado  no  âmbito  do  projeto  estará
condicionada à firmatura de instrumento, pelo qual o estudante obrigar-se-á a:
a) Dedicar-se integralmente às atividades do curso;
b) Solicitar autorização prévia à Universidade Portuguesa, à UVA e à CAPES, caso necessite se
ausentar temporariamente de Portugal durante o período de vigência da bolsa;
c) Retornar ao Brasil no prazo de 30 (trinta) dias da conclusão dos estudos e permanecer no país
pelo tempo igual ao da duração da bolsa;
d) Ressarcir a CAPES de todo o investimento feito na formação, na eventualidade de ocorrência de
revogação da concessão, motivada por ação ou omissão dolosa ou culposa do bolsista, ou ainda,
desistência sem a devida justificativa.
8.3  Os Candidatos  aprovados  nesta  seleção  deverão  participar  de  curso(s)  de  nivelamento  em
período a ser definido pela comissão de seleção. A participação no(s) curso(s) é OBRIGATÓRIA.
8.4 Os casos omissos ou situações não previstas serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação da UVA.

Sobral-CE, 13 de fevereiro de 2015.

Prof.ª Dr.ª Adriana Campani
PRÓ-REITORA ADJUNTA DE ENSINO DE

GRADUAÇÃO

Prof. Dr. Fabianno Cavalcante de Carvalho
REITOR

Reconhecida pela Portaria Nº 821/ MEC  D.O.U. de 01/06/1994
Avenida da Universidade, 850 – Betânia – CEP: 62.040-370 – Sobral – Ceará

Fone: (88) 3677.4271 / FAX: (88) 3613.1866 - www.uvanet.br



EDITAL Nº 09/2015
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo do Aluno

RG: CPF:

Residente à:                                                                                                                     Nº

Complemento: Bairro:

Telefone fixo: (     ) Telefone celular: (     )

E-mail:

Aluno regularmente matriculado no Curso de Licenciatura em_____________________________
declara que. Se selecionado pelo Programa de Licenciaturas Internacionais, e se participante de
programas/projetos institucionais vinculados à Universidade Estadual Vale do Acaraú ou a órgãos
públicos, com provimentos de bolsa ou não, providenciará a suspensão do vínculo pelo período em
que for permanecer no exterior.

___________________, ____ de fevereiro de 2015

________________________________________
Assinatura do Candidato
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