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EDITAL DE SELEÇÃO ESTUDANTES 

 

A Universidade Federal da Bahia e a Michigan State University selecionam estudantes 

de graduação para a disciplina optativa a ser ofertada em língua inglesa 

“CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA DO BRASIL (ADMF11)”, no 

âmbito do programa de internacionalização da UFBA. 

 

1 Do Objeto 

Constitui-se objeto deste Edital, selecionar doze (12) estudantes para participarem do 

curso oferecido em língua inglesa, que acontecerá entre 20 de junho de 2022 a 29 de 

julho de 2022. 

O programa completo do curso está em anexo, a esse edital e também disponibilizado na 

página da Escola de Administração. 

 

2 Do Público Alvo  

Esta seleção destina-se aos discentes de Cursos de Graduação e de Mestrado da UFBA 

com matricula ativa e fluência na língua inglesa. 

 

3 Das Atividades 

O Programa possibilitará a participação dos alunos nos módulos teóricos e nas atividades 

extracurriculares, integrantes do curso, na UFBA. O curso estará devidamente registrado 

no SIAC. Para receber os créditos do curso o aluno deve ser aprovado na disciplina, que 
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envolvem participação nos módulos teóricos, seminário de apresentação de projeto de 

artigo e elaboração de artigo científico. 

Todo o curso será ministrado na língua inglesa, devendo, portanto, todos os candidatos 

possuírem fluência no idioma. Os alunos serão selecionados mediante entrevista, no dia 

18/05/2022, no turno da tarde. 

 

4 Da Inscrição 

 

4.1 Dos Requisitos 

Para concorrer à seleção, o aluno deverá satisfazer os seguintes requisitos no ato da 

inscrição: 

a) Ser aluno matriculado em qualquer curso de graduação ou de mestrado da UFBA; 

b) Ter integralizado 50% da carga horária do seu curso no momento da inscrição; 

c) Não estar com o curso trancado ou com todos os componentes curriculares trancados; 

d) Ter inglês fluente. 

 

4.2 Dos Documentos para a Inscrição 

a) Comprovante de matrícula 

b) Histórico escolar oficial; 

c) Currículo; 

d) Cópia de documento de RG e CPF. 
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4.3 Do Período da Inscrição 

Os documentos relacionados no item 4.2 deverão ser encaminhados por meio do google 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSFGHciEAwUIenDf96pQTpIwavZPwDqfyZ7

yvBEj-pIlKglg/viewform do dia 03/05/2022 até o dia 20/05/2022. 

 

4.4 Local e Dia da Seleção 

A seleção ocorrerá no dia 25/05/2022 (quarta-feira) no período vespertino, na Escola 

de Administração (EAUFBA), em sala e horário a serem divulgados, por e-mail para os 

candidatos e através do site da EAUFBA. 

 

5 Do Processo Seletivo 

5.1 A análise das inscrições será feita por Comissão de Seleção designada para este fim, 

considerando as disposições deste processo de seleção. 

5.2 Documentação incompleta desclassifica o candidato, pois serão avaliados todos os 

documentos exigidos neste edital. 

 

6 Dos Critérios de Seleção 

A seleção para participar do curso ocorrerá da seguinte forma: 

6.1 Análise de currículo e aderência ao tema do curso; 

6.2 Domínio da língua Inglesa, na entrevista; 

6.3 Capacidade de Comunicação; Clareza e Argumentação, na entrevista; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSFGHciEAwUIenDf96pQTpIwavZPwDqfyZ7yvBEj-pIlKglg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSFGHciEAwUIenDf96pQTpIwavZPwDqfyZ7yvBEj-pIlKglg/viewform
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6.4 Maturidade e Objetividade, na entrevista. 

 

7 Critérios de Desempate 

Os critérios de desempate serão os seguintes: 

7.1 Maior coeficiente de rendimento no histórico escolar; 

7.2 Menor número de reprovações nas disciplinas do curso em que está matriculado na 

UFBA. 

 

8 Da Classificação 

Os dois estudantes que forem classificados nos dois primeiros lugares do processo 

seletivo, de acordo com os critérios definidos no item 6, poderão atuar como monitores de 

atividades extracurriculares, ao longo do curso, sendo remunerados no valor de R$ 

800,00 para desempenhar tal função. Caso os dois primeiros colocados, não desejem 

atuar como monitores de atividades extracurriculares, os estudantes serão chamados por 

ordem de classificação. 

 

9 Resultado 

O resultado será publicado no site da Escola de Administração da UFBA (EAUFBA) e 

enviado por e-mail para os candidatos.  

 

9 Desistências 

Caso ocorra desistência por parte de aluno selecionado será convocado o suplente de 

acordo com a classificação nesta seleção. 
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10 Considerações Finais 

10.1 Dúvidas podem ser esclarecidas através de consulta à coordenadora administrativa 

do programa, Ana Paula Prisco, no e-mail: ana.prisco@ufba.br ou telefone (71) 3283-

7306 e a coordenadora acadêmica, Profa. Luíza Reis Teixeira (EAUFBA) pelo e-mail 

lrteixeira@ufba.br. 

10.2 Não caberá recurso à decisão da Comissão de Seleção. 

10.3 As aulas teóricas ocorrerão na Escola de Administração, no turno matutino, de 

segunda a quinta-feira, das 8h30min às 12hs. 

10.4 As aulas extracurriculares ocorrerão em local a combinar, em turno a combinar, 

preferencialmente às sextas-feiras. 

 

Salvador, 03 de maio de 2022. 

 

____________________________ 

Luciana Alves Rodas Vera 

Coordenadora do Núcleo de Internacionalização e Mobilidade da EAUFBA 

 

_____________________________ 

Luiza Reis Teixeira 

Vice Coordenadora do Núcleo de Internacionalização e Mobilidade da EAUFBA 
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