
 

EDITAL 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS INTERCAMBIO 

BRASIL-ARGENTINA 

Projeto de parceria universitária em nível de graduação entre UFPR 

setor Litoral e UNRC (Universidad Nacional de Rio Cuarto): um 

intercâmbio que propõe um estudo sócio-comunitário e humanístico nas 

regiões de influência da IES 

PARA SAIDAS PREVISTAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 

Duração das bolsas: 1 semestre  

Número de vagas: 5 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES DE 30/01 A 06/02/2015 

O projeto emoldura-se na política de internacionalização da educação superior 

promovido por Brasil e Argentina através da Secretaria de Políticas 

Universitárias (Argentina) e de CAPES (Brasil). As unidades acadêmicas que 

integram esta iniciativa - Depto. de Língua e Literatura, UNRC e o curso de 

Linguagem e Comunicação, UFPR, Setor Litoral – compartilham o caráter 

inovador que significam as missões de estudo e as missões de trabalho para os 

respectivos setores. 

Objetivos: 

Generais: 

a. Favorecer o desenvolvimento de um processo de 
internacionalização da educação superior. 

b. Estabelecer uma vinculação acadêmica progressiva entre Brasil e 
Argentina. 

c. Desenvolver conhecimentos em língua espanhola  

d. Avaliar a contribuição de uma aprendizagem sociocultural 
situada. 

e. Incorporar e consolidar o intercâmbio de alunos de grau entre 
instituições do Brasil e da Argentina. 

f. Favorecer os processos de aquisição de línguas estrangeiras 
mediante experiências em contextos socioculturais de uso efetivo. 



g. Estabelecer o intercâmbio de docentes de grau como prática 
progressiva de interação acadêmico – cultural. 

h. Examinar o valor efetivo da língua como elemento de intervenção 
social. 

Benefícios  

1.- Garantia de treinamento lingüístico 

2.- Das bolsas 

Para brasileiros no exterior serão concedidos: auxílio deslocamento ou  

passagem aérea de ida e volta em classe econômica promocional, a critério da  

CAPES; bolsas de graduação no valor de $ 870,00 (oitocentos e setenta dólares  

americanos)*  mensais,  referentes ao período efetivo de estadia dos 

estudantes brasileiros nos países integrantes do MERCOSUL; Seguro saúde no 

valor de $ 70,00 (setenta dólares americanos) mensais e auxílio instalação no 

valor de $ 110,00 (cento e dez dólares americanos) mensais. 

*Estes valores devem ter sido reajustados. 

 

Condições para se candidatar: 

- ser estudante de licenciatura da área ou subárea de abrangência do presente 

projeto - Linguagem e Comunicação (vagas prioritárias) e Artes (vagas 

remanescentes); 

- ter completado um mínimo de 50% do curso na instituição de origem;  

- não ter pendências em módulos 

- o intercâmbio deverá ter início até o 8º semestre dos cursos; 

- Compreensão em língua espanhola (leitura e tradução de texto)  

 

Documentação a ser apresentada: 

Os estudantes que participarão representando a Universidade Federal de 

Paraná – Setor Litoral deverão apresentar os seguintes documentos: 

- Apresentação de uma proposta de trabalho (plano de estudos) que inclua a 

vinculação do conhecimento disciplinar com as Práticas Socio-comunitárias e 

Interações Culturais e Humanísticas oferecidas na UNRC e UFPR Litoral e o 

conhecimento produzido em seu curso de origem.  

- Apresentação de curriculum documentado, incluindo histórico escolar, 

detalhando as atividades que o estudante participou,  

 



Entrega de documentação Até 06 de fevereiro de 2015 às 19h 

Local da entrega Recepção UFPR-Setor Litoral A/C Prof. Fabio Messa 

Data da prova escrita** – 10 de fevereiro de 2015 – às 14h30 na sala 34B do 

bloco didático 

Data das entrevistas – conforme classificação na prova escrita - 12 de 

fevereiro de 2015 – às 14h30 – na sala 34B – bloco didático  

Publicação de Resultados 20 de fevereiro de 2015 

**A prova escrita consistirá num texto em espanhol sobre crítica literária que 

deverá ser sinteticamente traduzido.  

 

Informações: fabiomessa@ufpr.br, anajosefina@ufpr.br;  

 

Prof. Dr. Fabio de Carvalho Messa 

Coordenador do Projeto 

 

Prof.a Ana Josefina Ferrari 

Vice-Coordenadora do Projeto 

 

Profa. Elisiani Tiepolo 

Coordenadora do Curso de LinCom 

mailto:fabiomessa@uafpr.br
mailto:anajosefina@ufpr.br

