EDITAL DE SELEÇÃO 03/2021 – ASSESSORIA INTERNACIONAL
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: DIÁLOGO NOBEL NO BRASIL
ORGANIZADO PELA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS (ABC) EM PARCERIA COM A NOBEL
PRIZE OUTREACH

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO PARA
REPRESENTAREM A UFSJ NO EVENTO “DIÁLOGO NOBEL NO BRASIL”, ORGANIZADO PELA
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIA EM PARCERIA COM A NOBEL PRIZE OUTREACH E
CONDUZIDO NA UFSJ SOB A SUPERVISÃO DA ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS
DA INSTITUIÇÃO.
O Magnífico Reitor Professor Marcelo Pereira de Andrade, no uso de suas atribuições estatutárias, por
meio da Assessoria para Assuntos Internacionais (ASSIN), torna público este Edital para seleção de 2
(dois) aluno(a)s, sendo um da graduação e um da pós-graduação para participarem do evento “Diálogo
Nobel no Brasil, conforme estabelecido a seguir.
1. DO OBJETIVO
1.1 Selecionar candidatos para representarem a UFSJ no evento “Diálogo Nobel no Brasil”, organizado
pela Academia Brasileira de Ciência em parceria com a Nobel Prize Outreach.
2. SOBRE O EVENTO
2.1 A Academia Brasileira de Ciências (ABC), em parceria com a Nobel Prize Outreach (braço de
comunicação da Fundação Nobel), organizará, em 8 de abril de 2021, um encontro virtual com dois
laureados com o Prêmio Nobel, que terá como tema “O Valor da Ciência”. Tal iniciativa pretende reunir
representantes da comunidade científica brasileira e estudantes de ensino superior para debater a
importância da Ciência, especialmente neste momento de grave crise sanitária, econômica e social, em
função da pandemia de COVID-19. As discussões serão transmitidas ao vivo por plataformas gratuitas
e de fácil acesso (YouTube e Facebook). Os alunos interessados deverão observar as regras
constantes
deste
Edital
disponível
no
endereço
eletrônico
https://ufsj.edu.br/assin/chamadasselecoes_internas.php
3. DA DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO
3.1 O evento será realizado no dia 8 de abril de 2021, mediante acesso virtual ao ambiente de debate.
4. DO NÚMERO DE VAGAS
4.1 Serão oferecidas 2 (duas) vagas, sendo uma destinada à aluno(a) de graduação e outra destinada
à aluno(a) de pós-graduação;
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NESTE EDITAL
a) Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a), maior de 18 anos;
b) Estar regularmente matriculado(a) em um dos cursos de graduação ou programa de pósgraduação da Universidade Federal de São João del-Rei;
c) Ter já cursado, pelo menos, três períodos completos do seu curso de graduação;
d) Não estar com a matrícula trancada ao longo de todo o processo seletivo;
e) Ter proficiência em nível intermediário alto ou avançado em inglês, de forma que possa participar
de um debate em língua inglesa.
f) Possuir CR (coeficiente de rendimento) maior ou igual a 8,0 (oito), sem arredondamentos
(somente para candidatos da graduação).
6. DA INSCRIÇÃO
6.1 A inscrição para este Edital será realizada em ambiente virtual (online) na página da ASSIN, através
dos seguintes procedimentos:
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a)
Preencher, até a data limite prevista no cronograma deste edital, o Formulário
Eletrônico
de
Inscrição,
disponível
em:
http://www.ufsj.edu.br/assin/sistema_de_inscricoes.php
b)
No ato da inscrição, anexar em espaço apropriado no Formulário Eletrônico, os
seguintes documentos, em formato PDF:
- para estudantes de GRADUAÇÃO:
1.
Extrato do Histórico Escolar da UFSJ, contendo o Coeficiente de Rendimento
(CR), emitido via PORTAL MINHA UFSJ;
2.
Cópia do Documento de Identificação com foto (RG, CNH ou equivalente) e
Cópia do CPF (caso o documento de identificação tenha o número do CPF, não há
necessidade de incluir a cópia do CPF);
3.
Atestado de matrícula, emitido pelo Portal MINHA UFSJ;
4.
Comprovante de proficiência em língua inglesa. Todos os certificados serão
aceitos. O nível de proficiência bem como a fluência e capacidade comunicativa em língua
inglesa serão verificados durante a entrevista.
5.
Carta de Recomendação de um(a) professor(a);
6.
Carta de Motivação do(a) candidato(a), redigida em inglês;
7.
Currículo Lattes (preferencialmente) ou cópia do Currículo Vitae; e
8.
Formulário de Autodeclaração, constante do Anexo I preenchido pelo candidato,
conforme exigência dos organizadores do evento; e
9.
Termo de Compromisso, constante do Anexo II, preenchido e assinado pelo
candidato.
- para estudantes de PÓS-GRADUAÇÃO:
1.
Histórico Escolar da UFSJ, emitido pelo Programa de Pós-graduação ou pelo
Setor de Processamento da Pós-graduação, com carimbo e assinatura OU emitido pelo
sistema com link para autenticação;
2.
Cópia do documento de identificação com foto (RG, CNH ou equivalente) e
cópia do CPF (caso o documento de identificação tenha o número do CPF, não há
necessidade de incluir a cópia do CPF);
3.
Atestado de matrícula atualizado, emitido pelo Programa de Pós-graduação ou
pelo Setor de Processamento da Pós-graduação, com carimbo e assinatura OU
emitido pelo sistema com link para autenticação;
4.
Comprovante de proficiência em língua inglesa. Todos os certificados serão
aceitos. O nível de proficiência bem como a fluência e capacidade comunicativa em língua
inglesa serão verificados durante a entrevista.
5.
Carta de Recomendação de um(a) professor(a);
6.
Carta de Motivação do(a) candidato(a), redigida em inglês;
7.
Currículo Lattes (preferencialmente) ou cópia do Currículo Vitae; e
8.
Formulário de Autodeclaração, constante do Anexo I preenchido pelo candidato,
conforme exigência dos organizadores do evento; e
9.
Termo de Compromisso, constante do Anexo II, preenchido e assinado pelo
candidato.
c)
No ato da inscrição, o candidato deverá anexar, além dos documentos previstos no item
6.1, letra B deste edital, documentação que comprove suas experiências acadêmicas,
conforme consta no item 7.1, letra A.
6.2 É de responsabilidade do candidato anexar documentos nítidos. Documentos ilegíveis não serão
aceitos nem avaliados.
6.3 NÃO serão aceitos documentos entregues fora do prazo previsto para as inscrições.
6.4 O(a) candidato(a) poderá solicitar a exclusão de algum documento anexado erroneamente no
ambiente de inscrições, desde que não finalize sua inscrição e o faça no prazo previsto em edital
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(prazo de inscrições), em horário de expediente da ASSIN (de segunda à sexta-feira, entre 9h e 12h e
14h e 17h) mediante solicitação enviada ao seguinte e-mail: assin.intercambio@ufsj.edu.br. Caso o(a)
candidato(a) solicite a exclusão após finalizar a inscrição, todo processo será desfeito (inscrição
deletada) e o(a) candidato(a) terá que realizar uma nova inscrição, desde o início, respeitando o prazo
de inscrições previsto neste Edital.
6.5 É de responsabilidade dos(as) candidatos(as) realizarem a inscrição dentro do prazo previsto em
edital, estando a ASSIN isenta de qualquer problema técnico relacionado ao servidor (falha de
comunicação, problemas de conexão e de acesso à internet) que hospeda o ambiente de inscrições ou
questões referentes a arquivos em formatos ou tamanhos fora do padrão aceitável.
6.6 Caso o candidato não esteja conseguindo recuperar sua senha, deverá enviar seu nome completo
e número de CPF para o e-mail assin.intercambio@ufsj.edu.br, respeitando o horário de expediente da
ASSIN (de segunda à sexta-feira, entre 9h e 12h e 14h e 17h).
7. DA SELEÇÃO
7.1 A seleção do(a)s candidato(a)s envolverá os seguintes critérios e pontuações:
a) Avaliação da experiência acadêmica, com base nas informações do Formulário de inscrição,
e suas devidas comprovações, conforme quadro 1 abaixo:
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO
Quadro 1: pontuação para as atividades acadêmicas do candidato
Pontuação
Atividades Acadêmicas e Profissionais*
Pontuação:
Máxima: 30
pontos
Publicação internacional (artigos científicos)

1,0 ponto cada

Até 5 pontos

Publicações em Periódicos Qualis A e B

1,0 ponto cada

Até 5 pontos

Demais publicações nacionais (artigos científicos)

0,5 ponto cada

Até 2,5
pontos

Resumos publicados em anais de congresso

0,2 ponto cada

Até 1 ponto

Participação em Grupos de Pesquisa

1,0 ponto cada

Até 2 pontos

Participação em projetos de Iniciação Científica em curso ou
concluídos

0,5 ponto cada

Até 2,5
pontos

1,0 ponto cada

Até 3 pontos

Atividades de Pesquisa ou Extensão nas seguintes grandes
áreas: Ciências da Saúde; Ciências Biológicas; Ciências Exatas
e da Terra e Engenharias
Participação em Projetos de Extensão na UFSJ na área do curso
do candidato, Participação como membro de Empresa Júnior,
Diretório ou Centro Acadêmico, Grupos PET, PIBID e/ou Grupos
de Iniciação Tecnológica e/ou Grupos de Iniciação à Docência da
UFSJ e outros dessa natureza.

0,4 ponto cada

Até 2 pontos

Monitorias de Disciplinas ligadas ao curso do candidato.

0,4 ponto cada

Até 2 pontos

Apresentação de Trabalho em Congressos ou Seminários
internacionais ligados à área do candidato.

1,0 ponto cada

Até 5 pontos

Apresentação de Trabalho em Congressos ou Seminários
nacionais, ligados à área do candidato.

0,5 ponto cada

Até 3 pontos
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* Somente serão aceitas atividades devidamente comprovadas por meio de documentos assinados
pelo responsável. Termos de compromisso não serão aceitos. As comprovações de iniciações
científicas e outros projetos deverão ser feitas mediante declaração assinada pelo professor responsável.
** Somente serão pontuadas atividades já realizadas por, pelo menos, seis meses. Atividades aprovadas,
mas que ainda não foram realizadas, ou estiverem em andamento por um período menor que seis meses
não serão pontuadas.
** Somente serão pontuadas atividades realizadas a partir do ano de 2017 até a presente data.
b) Avaliação oral, realizada em língua inglesa acerca do tema do evento: 20 pontos, conforme
quadro 2 abaixo:
Quadro 2: pontuação na avaliação oral
Critérios
Clareza e objetividade na argumentação;
Adequação da linguagem para a situação sócio comunicativa exigida e postura
acadêmica do candidato
Acurácia e fluência em língua inglesa
Demonstração de conhecimento a respeito do tema a ser abordado no evento;

Pontuação
Máxima:20 pontos
Até 5 pontos
Até 5 pontos
Até 5 pontos
Até 5 pontos

7.2 A nota final do candidato será o somatório da pontuação obtida em cada etapa.
7.3 Serão compostas Comissões, com a participação de membros indicados pela ASSIN e PROPE,
para seleção dos candidatos, conforme os critérios deste Edital.
7.4 O(a) candidato(a) que não apresentar toda a documentação exigida nos termos deste Edital terá
sua candidatura indeferida.
7.5 Havendo desistência ou desclassificação de um aluno selecionado será convocado(a) a ocupar a
vaga o(a) aluno(a) classificado(a) imediatamente a seguir.
7.6 Conforme item 3, do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 6/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC, as IFES
participantes deverão fazer a indicação de dois (2) representantes discentes para participarem da
sessão, observando os seguintes critérios:
- 1 (um) representante da graduação e 1 (um) da pós-graduação;
- 1 (um) representante do sexo masculino e 1 (um) do sexo feminino; e
- boa capacidade de comunicação em língua inglesa.

7.7 Em obediência aos requisitos demandados no ofício supracitado, dentre os candidatos aprovados
nos primeiros lugares, serão selecionados um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Em virtude
da natureza do evento, o primeiro candidato a ser selecionado será o discente da pós-graduação e, em
seguida, o discente da graduação, devendo ser este último do sexo oposto ao candidato aprovado da
pós-graduação, obedecendo a ordem de classificação do processo seletivo. O oficio-convite do MEC
pode ser acessado em: https://ufsj.edu.br/assin/chamadasselecoes_internas.php
7.8 A seleção final dos candidatos oficialmente indicados pelas IFES será realizada pela ABC com
base no currículo, no histórico escolar e na motivação da indicação, respeitando-se a distribuição
regional e entre as grandes áreas da Ciência, além da diversidade da população brasileira.
8. DO CRONOGRAMA
8.1 O(A) CANDIDATO(A) DEVERÁ, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE, ACOMPANHAR
AS DIVULGAÇÕES DE LOCAIS E HORÁRIOS DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS, BEM COMO OS
RESULTADOS,
NA
PÁGINA
ELETRÔNICA
DA
ASSIN
https://ufsj.edu.br/assin/chamadasselecoes_internas.php

ATIVIDADE
Período de Inscrições na página da ASSIN.

DATA
De 12 a 15 de MARÇO de 2021, via preenchimento de
formulário
eletrônico,
disponível
em
http://www.ufsj.edu.br/assin/sistema_de_inscricoes.php
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SELEÇÃO
1. Análise da documentação.

Dia 16 de MARÇO de 2021

2.
Divulgação
do
Deferimento
Indeferimento das candidaturas.
3. Análise
Acadêmica

do

Currículo

e

ou

Experiência

Após as 17h do dia 16 de MARÇO de 2021, na página da
ASSIN
De 16 a 18 de MARÇO de 2021

4. Apresentação Oral

Dias 17 e 18 de MARÇO de 2021, em sala virtual do
aplicativo “Zoom” (link será compartilhado em momento
oportuno com os candidatos aprovados para essa fase).

5. Divulgação do resultado

Dia 19 de MARÇO de 2021, na página da ASSIN

9. DA COMUNICAÇÃO COM OS(AS) CANDIDATOS(AS)
a) a
divulgação
dos
resultados
será
feita
https://ufsj.edu.br/assin/chamadasselecoes_internas.php

no

site

da

ASSIN

–

b) caberá ao(à) candidato(a) acompanhar a divulgação das informações na página da
ASSIN, durante todo o processo de seleção. A ASSIN não entrará em contato com o(a)s
candidato(a)s para informar prazos, datas e/ou outros detalhes presentes neste edital de seleção.
c) dúvidas e pedidos de esclarecimento devem ser encaminhados, exclusivamente, por e-mail para o
endereço eletrônico assin.intercambio@ufsj.edu.br
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DOS CASOS OMISSOS
10.1 O(a)s candidato(a)s deverão fazer login (dar entrada) na sala virtual no aplicativo Zoom dedicada
à APRESENTAÇÃO ORAL com antecedência mínima de 10 (dez) minutos do seu horário
estabelecido.
10.2 Em caso de dúvidas relacionadas ao edital, os candidatos deverão utilizar exclusivamente o e-mail
assin.intercambio@ufsj.edu.br, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda à sexta-feira,
para solicitar esclarecimento. Dúvidas encaminhadas fora do horário especificado serão respondidas
na primeira oportunidade, respeitando o horário de expediente.
10.3 A participação neste processo seletivo implicará no conhecimento, por parte do(a)s
candidato(a)s, das presentes instruções e no compromisso tácito de aceitação das condições do
processo seletivo tais como aqui se acham estabelecidas.
10.4 Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Assessoria para Assuntos Internacionais da
UFSJ junto com o Gabinete da Reitoria.
Assim, ficam todos os interessados cientes de que estarão abertas as inscrições para o aludido
Processo Seletivo, no período anteriormente citado, expedindo-se o presente Edital que, para os devidos
fins, será divulgado na página da ASSIN no site da UFSJ podendo ser acessado no seguinte endereço
www.ufsj.edu.br/assin.
São João del-Rei, 12 de MARÇO de 2021.

Prof. Marcelo Pereira de Andrade
Reitor
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ANEXO I: Formulário de Autodeclaração

Graduação
Nome Completo:
Local de Nascimento:
Data de Nascimento:
Sexo:
Raça/Cor:
Curso de Graduação:
Período:
E-mail:
Declaro para os devidos fins que as informações contidas neste formulário foram por mim
preenchidas e são verdadeiras.
Assinatura: ___________________________________________
Local e data.

Pós-Graduação
Nome Completo:
Local de Nascimento:
Data de Nascimento:
Sexo:
Raça/Cor:
Programa de Pós-Graduação:
Nível (Mestrado ou Doutorado):
Curso da Graduação:
E-mail:
Declaro para os devidos fins que as informações contidas neste formulário foram por mim
preenchidas e são verdadeiras.
Assinatura: ___________________________________________
Local e data
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Anexo II: Termo de Compromisso

Eu, ..... (nome completo)......., discente de Graduação, matriculado(a) no curso de
...... (nome do Curso), sob o número de matricula .........inserir número........, CPF
.........., comprometo-me, caso selecionado(a) a participar do evento DIÁLOGO NOBEL
NO BRASIL, organizado pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) em parceria com a Nobel Prize
Outreach, representando os discentes de graduação da UFSJ.
Assinatura
Local e data

Eu, ..... (nome completo)......., discente de ......(Mestrado ou Doutorado) do
Programa de Pós-Graduação .... inserir nome do programa......, sob o número de
matrícula.......inserir

número........,

CPF

..........,

comprometo-me,

caso

selecionado(a) a participar do evento DIÁLOGO NOBEL NO BRASIL, organizado pela
Academia Brasileira de Ciências (ABC) em parceria com a Nobel Prize Outreach, representando os
discentes de pós-graduação da UFSJ.

Assinatura
Local e data

Página 7

