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INFORMAÇÃOES GERAIS
O Programa de Ação KA107 Erasmus apoia a mobilidade de estudantes e professores entre países europeus
e não europeus "parceiros" no programa Erasmus, ou seja aqueles países que precedentemente aderiram
aos objetivos do programa. A mobilidade ocorre através da aprovação das propostas de projetos
apresentados para aprovação da União Européia e pela rede de Universidades.
Em particular, o projeto KA107-023909, coordenado pela Universidade de Parma, envolve a participação de
oito Universidades estabelecidas em três países não europeus: Brasil, Quirguistão e Rússia.
No Brasil são quatro as Universidades participantes do programa, sendo uma delas a Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC.

Finalidade
Este Edital regulamenta a seleção para a atribuição das bolsas para períodos de intercâmbio no âmbito do
programa Erasmus Plus - ação KA107 para os anos acadêmicos 2016/2017 e 2017/2018, como parte do
projeto n: 2016 -1-IT02-KA107-023909, coordenado pela Universidade de Parma.
O presente Edital para a apresentação de candidaturas destina-se a facilitar a seleção de estudantes que
desejem realizar um período de intercâmbio semestral na Universidade de Parma (Itália) durante o ano
acadêmico 2017/2018.
Os estudantes selecionados no âmbito do presente Edital receberão apoio financeiro para garantir a
cobertura dos custos de viagem e estadia durante o período de estudos na Itália.
O estudante selecionado pode ou frequentar cursos acadêmicos ou realizar atividades de pesquisa inerentes
a sua pós-graduação. A instituição de origem garante o pleno reconhecimento dos resultados alcançados.
No âmbito deste projeto, a Universidade de Parma e a UFSC concordam em cooperar para o intercâmbio de
estudantes no contexto do programa Erasmus+. Comprometem-se a respeitar os requisitos de qualidade da
Carta Erasmus do Ensino Superior em todos os aspectos da organização e gestão da mobilidade, em
particular o reconhecimento dos créditos (ou equivalente) concedidos aos estudantes pela instituição
parceira. As instituições comprometem-se igualmente a uma gestão sólida e transparente dos fundos que
lhes são atribuídos através do programa Erasmus+.

Atividades Permitidas NA SEDE DE DESTINO
A mobilidade no âmbito do programa Erasmus Plus KA107-023909 permite realizar as seguintes atividades:
a) A frequência de cursos (disciplinas) e a possibilidade de fazer os testes de avaliação (provas);
b) Preparação do TCC ou da dissertação de mestrado e tese de doutorado;
c) Estudo e estágio (este último somente quando presente no seu curso de estudos e após ter acordado sua
viabilidade com a instituição de acolhimento);

Países participantes Ao programa Erasmus PLUS KA107 E SEDES disponíveis para receber
alunos da Universidade de Parma
No âmbito do projeto acima descrito, os países e as Universidades participantes à ação são aqueles listados
na Tabela 1 da página seguinte.
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TABELA 1 – Listas das Universidades participantes do Programa aptas a receber estudantes da Universidade de Parma.
PAÍS

UNIVERSIDADE

BRASIL
(BRA)

Universidade Federal do Rio Grande
do Sul

BRASIL
(BRA)

Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC

BRASIL
(BRA)

Universidade Federal do Rio de
Janeiro

BRASIL
(BRA)

Universidade Federal do Parà

DISCIPLINAS
ENVOLVIDAS

COORDENADOR NA
UniParma

BOLSAS
DISPONÍVEIS

DURAÇÃO
(em meses)

Farmácia

Prof. Fabio Sonvico

1

6

Engenharia

Prof. Federica
Bondioli

4

6

Engenharia

Prof. Fabio Bozzoli

2

6

Farmácia

Prof. Alessandra
Rossi

2

6

2

5

3

4

2

5

6

4

QUIRGUISTÃO
(KYR)

Kyrgyz State Technical University
Razzakov

Engenharia

Prof. Luca Collini

RÚSSIA (RUS)

Peoples' Friendship University of
Russia

Engenharia

Prof. Luca Collini

RÚSSIA (RUS)

Moskovsky Universitet Pedagogičeskij
(Moscow Pedagogical University)

Letras

Prof. Maria Candida
Ghidini

4

NOTAS
- Mobilidade aberta aos estudantes matriculados
em programas de doutorado
- 3 bolsas de mobilidade disponíveis para inscritos
em curso de Engenharia Industrial ou Engenharia
da Informação;
- 1 bolsa de mobilidade disponível para estudantes
inscritos em curso de doutorado.
- 1 bolsa de mobilidade disponível para estudantes
matriculados em um curso de graduação em
Engenharia Industrial ou Engenharia da
Informação
- 1 bolsa de mobilidade disponível para estudantes
matriculados em um curso de doutorado
- Mobilidade aberta aos estudantes matriculados
em um destes cursos:
Graduação em Farmácia ou Química ou
Tecnologia Farmacêutica;
Graduação em Biotecnologia médica,
farmacêutica e veterinária;
Graduação em Ciência e Tecnologia de
Alimentos;
Doutorado em Ciências farmacêuticas, de
biomoléculas e Produtos de Saúde
- Mobilidade aberta a todos os estudantes
matriculados em um curso de graduação em
Engenharia Industrial ou Engenharia da
Informação
- 3 bolsas de mobilidade disponíveis para
estudantes matriculados em um curso de
graduação em Engenharia Industrial ou Engenharia
da Informação;
- 2 bolsas de mobilidade disponíveis para
estudantes matriculados em um curso de
doutorado
- Mobilidade aberta aos estudantes matriculados no
segundo ano do curso de graduação em Civilização
e Línguas Modernas

REQUISITOS
LINGUÍSTICOS
(alternativa)
- Inglês: B1
- Português: A2

- Inglês: B1
- Português: A1

- Inglês: B1
- Português: A1

- Inglês: B1
- Português: A1

- Inglês: B1

- Inglês: B1
- Russo: B1

- Russo: A2
- Inglês: B1

RÚSSIA (RUS)

The Moscow Automobile and Road
Construction University

Engenharia

3 (LM)

4

2 (PHD)

5

Prof. Luca Collini

- 3 bolsas de mobilidade disponíveis para
estudantes matriculados em um curso de
graduação em Engenharia Industrial ou Engenharia
da Informação;
- 2 bolsas de mobilidade disponíveis para
estudantes matriculados em um curso de
doutorado

- Inglês: B1

Países participantes ao programa Erasmus PLUS KA107 E SEDES disponíveis para permitir um período de estudo na Universidade
de Parma
No âmbito do projeto acima descrito, os países e as Universidades participantes, bem como o número de bolsas disponíveis estão listados na Tabela 2.
TABELA 2 – PAÍSES, SEDES E SUBVENÇÕES DISPONÍVEIS PARA PERMITIR UM PERÍODO DE ESTUDO NA UNIVERSIDADE DE PARMA (ITÁLIA)
PAÍS

BRASIL
(BRA)

UNIVERSIDADE

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

DISCIPLINA

Farmácia

BOLSAS
DISPONÍVEIS

DURAÇÃO
( meses)

NOTAS

UNIPR
Prof. Fabio Sonvico
UFRGS
Prof. Sílvia Stanisçuaski Guterres

1

6

- Mobilidade dos estudantes de doutorado

- Inglês: B1
- Italiano: A2

3

6

- 1 Bolsa de mobilidade disponível para
estudantes matriculados em um curso
de graduação de Engenharia de
Materiais.
- 2 Bolsas de mobilidade disponíveis para
estudantes matriculados em nível de
mestrado ou doutorado no Programa de
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia
de Materiais.

- Inglês: B1
- Italiano: A2

3

6

- Bolsas abertas para candidatos de
engenharia que estudam tanto em nível
de graduação como de doutorado

- Inglês: B1
- Italiano: A2

6

- Bolsas abertas para candidatos de
Farmácia e Ciências Alimentares que
estudam tanto em nível de graduação
como de doutorado

- Inglês: B1
- Italiano: A2

UNIPR
Prof. Federica Bondioli
BRASIL
(BRA)

Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC

BRASIL
(BRA)

Universidade Federal do Rio de
Janeiro

BRASIL
(BRA)

Universidade Federal do Pará

Engenharia

Engenharia

Farmácia

REQUISITOS
LINGUÍSTICOS
(alternativa)

COORDENADOR

UFSC
Prof. Márcio C. Fredel e
Prof. Luciana Maccarini
Schabbach

UNIPR
Prof. Fabio Bozzoli
UFRJ
UNIPR
Prof. Alessandra Rossi
UFP
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QUIRGUISTÃO
(KYR)

Kyrgyz State Technical University
Razzakov

RÚSSIA (RUS)

Peoples' Friendship University of
Russia

RÚSSIA (RUS)

Moskovsky Universitet
Pedagogičeskij
(Moscow Pedagogical University)

RÚSSIA (RUS)

Moscow School of Social and
Economic Studies

RÚSSIA (RUS)

The Moscow Automobile and
Road Construction University

Engenharia

Engenharia

Letras

Letras

Engenharia

UNIPR
Prof. Luca Collini
KSTU
UNIPR
Prof. Luca Collini
PFUR
UNIPR
Prof. Maria Candida Ghidini
MPU

UNIPR
Prof. Francesca Zanella
MSSE

UNIPR
Prof. Luca Collini
MADI

- Bolsas abertas para candidatos de
engenharia que estudam tanto em nível
de graduação como de doutorado

- Inglês: B1
- Italiano: A2

- Bolsas abertas para candidatos de
engenharia que estudam tanto em nível
de graduação como de doutorado

- Inglês: B1
- Italiano: A2

6

- Bolsas abertas a candidatos de Letras que
estudam em nível de graduação

- Inglês: B1
- Italiano: A2

4

6

- Bolsas abertas para candidatos de Letras
que estudam a nível de graduação:
- Artes;
- Letras;
- Jornalismo;
- História e Crítica da Arte.

- Inglês: B1
- Italiano: A2

3 (LM)

4

2 (PHD)

5

- Bolsas abertas para candidatos de
engenharia que estudam tanto em nível
de graduação como de doutorado

- Inglês: B1
- Italiano: A2

2

5

3 (MA)

4

2 (PHD)

5

4

NOTA: a distribuição das 3 bolsas de mobilidade sugeridas na Tabela 2 (“Notas”) pode sofrer variação nos níveis de graduação, mestrado/doutorado, de acordo com os pedidos de
inscrição, ou seja, na ausência de candidatos para um deetrminado nível, pode-se direcionar a bolsa para outro nível.

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
Os alunos selecionados para o intercâmbio terão os subsídios do projeto, cobrindo os custos relacionados ao período de estudo no exterior. Os subsídios
do projeto estão articulados da seguinte forma:


Do BRASIL para a ITÁLIA: 850,00 € por mês mais uma contribuição de viagem de 1.100,00 €;



Do KIRGUISTÃO para a ITÁLIA: 850,00 € por mês mais uma contribuição de viagem de 820,00 €;



Da RÚSSIA para a ITÁLIA: 850,00 € por mês mais uma contribuição de viagem de 360,00 €.
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REQUISITOS E MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO
REQUISITOS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
Para aceder a um dos lugares disponíveis no presente concurso para candidatos é necessário respeitar as seguintes condições:
1. Ser regularmente matriculado em cursos de graduação elegíveis para intercâmbio (ver "Disciplina" E “Notas” na TABELA 2);
2. Satisfazer pelo menos um dos requisitos linguísticos estabelecidos na TABELA 2 acima (ver "Requisitos linguísticos");
Nota: Os estudantes com cidadania italiana são elegíveis para a mobilidade, desde que não sejam residentes na Itália; em qualquer caso, no processo de
seleção não será dada nenhuma prioridade para estudantes com cidadania italiana.

REQUISITOS LINGUÍSTICOS
A posse dos requisitos linguísticos previstos na Tabela 1 – “Lista das sedes de destino” deste aviso é uma condição essencial para a participação no Programa.
Especificamente para este requisito, a fim de garantir aos intercambistas uma avaliação mais precisa do seu nível de conhecimento da língua, a UFSC prevê
um teste obrigatório de idioma que pode ser feito através de uma das seguintes modalidades abaixo:
• Avaliação da competência linguística do candidato pela Comissão de Seleção na avaliação do candidato;
• A posse do certificado de competência linguística previsto no plano de estudos do curso de pós-graduação o qual é inscrito;
• A posse de certificações internacionais que atestam o nível mínimo de proficiência em língua exigido nesse edital.
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PRAZOS PARA A APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
Os prazos e os requisitos necessários para a apresentação das candidaturas para o processo seletivo são descritos na Tabela 3.
TABELA 3 – Prazos para a apresentação da candidatura e mais informações
PAÍS

BRASIL
(BRA)

UNIVERSIDADE

Universidade
Federal de Santa
Caterina- UFSC

DISCIPLINAS
ENVOLVIDAS

Engenharia

COORDENADOR

Prof. Márcio C.
Fredel
Prof. Luciana
Maccarini
Schabbach

PRAZOS
SUBMISSÃO
DA
CANDIDATURA

A) 13/05/2017
B) 20/10/2017

PERÍODO EM
PARMA

veja
calendário
em Anexo A

NOTAS

A) Frequência no 2º semestre 2017 ou 1º semestre 2018 e
estudantes de mestrado/doutorado
B) Frequência no 1º semestre 2018 e estudantes de
mestrado/doutorado

N.B.: O número de bolsas disponíveis referidos na Tabela 2 deve ser interpretado como um total.

INCOMPATIBILIDADE
Não podem participar do processo seletivo para concessão de bolsa de mobilidade do programa Erasmus Plus KA107-023909 aqueles que:
• Já possuem outras bolsas financiadas pela União Europeia;
• Já possuem subsídios de colaboração;
• Já possuem outras bolsas de mobilidade financiada a partir de qualquer estrutura da Universidade.
Um estudante cessionário de um intercâmbio Erasmus Plus KA107-023909 não pode, no mesmo ano acadêmico, beneficiar de outros intercâmbios com a
mesma finalidade (estudo).
O mesmo estudante pode obter uma bolsa Erasmus Plus (para estudo, estagio, na UE ou fora da UE) para cada ciclo de estudo limitado a um máximo de 12
meses por ciclo (graduação e pós-graduação); para os ciclos únicos o número máximo de meses é de 24. No cálculo dos 24 e 12 meses são também levadas
em conta as experiências de mobilidade anteriores realizadas no âmbito do programa LLP/Erasmus, Erasmus Placement, Erasmus Mundus Ação 1 (somente
até o Ano Acadêmico 2010/11) e Erasmus Mundus Ação 2.
Alunos matriculados em cursos de mestrado ou doutorado, que sejam selecionados no presente Edital, devem indicar se durante o perídodo da mobilidade,
desejam usufruir da bolsa de mobilidade do Programa Erasmus Plus ou da bolsa de mestrado/doutorado durante o período que estarão no exterior.
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PROCESSO DE SELEÇÃO

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A Comissão de Seleção, constituída pelos professores coordenadores do programa na UFSC, fará a seleção dos alunos de acordo com o calendário (em anexo)
do presente Edital.
O Comitê de Seleção obterá o ranking de classificação dos inscritos considerando os seguintes aspectos:
1. Análise da Motivação
2. Idioma - Conhecimentos da(s) língua(s) utilizada(s) na instituição
de acolhimento (inglês e italiano)
3. Curriculum (Lattes) e Histórico Escolar
4. Pertinência com linhas de pesquisas oferecidas pela
UniParma/Departamento de Engenharia Industrial

máx.: 30%
máx.: 20%
máx.: 25%
máx.: 25%

No final da etapa de avaliação, a comissão compilará a lista dos selecionados. A decisão da comissão é soberana e incontestável, visto que será de consenso
bilateral (BR/IT).

ACEITAÇÃO INTERCÂMBIO, CANCELAMENTOS, SUBSTITUIÇÕES
Alunos selecionados devem confirmar a aceitação do intercâmbio entre 10 dias da data de publicação da lista da seleção pela Comissão de Seleção. Após
este prazo, os estudantes que não aceitaram o intercâmbio serão automaticamente desclassificados e a contribuição será disponibilizada aos estudantes
que os seguem na lista.
Depois de ter confirmado a aceitação do intercâmbio o estudante deve:
a) definir e aprovar (e assinar), de acordo com os procedimentos previstos no seu Departamento, o plano de estudo, chamado Learning Agreement;
b) cumprir as exigências administrativas impostas por a sede anfitriã;
c) assinar um "Acordo Financeiro".
Antes da partida, a renúncia à bolsa de mobilidade Erasmus Plus, se devidamente fundamentada, é possível a qualquer momento e não envolve nenhuma
penalidade.
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COMO SUBMETER A INSCRIÇÃO
Cada candidato deve preencher o formulário de candidatura disponível on-line na página do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de
Materiais – PGMAT, da UFSC. (http://ppgmat.posgrad.ufsc.br/)
A inscrição deve ser preenchida e acompanhada pelos seguintes anexos necessários:
• Formulário compilado até A DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO indicada na Tabela 3;
• Impressão e assinatura do formulário enviado até data de expiração à Secretaria do Curso de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de MateriaisPGMAT (UFSC, Campus Universitário – Bloco A do Depto. de EMC C.x. Postal 476, CEP.: 88.040-900 – Florianópolis – SC).
No caso de candidaturas enviadas por correio, NÃO será considerada a data do carimbo postal.
Para poder ser considerado no processo seletivo, o pedido de inscrição é considerado completo SOMENTE se acompanhado dos seguintes anexos
obrigatórios:
1. ANEXO 1: Comprovante de matrícula em curso de graduação em Engenharia de Materiais, ou Mestrado/Doutorado em Ciências e Engenharia de
Materiais da UFSC.
2. ANEXO 2: Para alunos de doutorado, comprovante de aprovação do exame de Qualificação.
3. ANEXO 3: Currículum Lattes e histórico escolar.
4. ANEXO 4: Carta motivacional.
5. ANEXO 5: Carta com, no máximo, uma página, identificando breve relação de atividades propostas e linhas de pesquisas que podem ir de acordo
com as pesquisas desenvolvidadas na UniParma no Departamento de Engenharia Industrial (Departamento de atuação da Prof. Federica Bondioli,
responsável pelo programa com a UFSC na UniParma).
INSCRIÇÕES incompletas não serão aceitas.
NÃO será possível fazer alterações ou cancelamentos depois da inscrição apresentada.
No final da submissão das inscrições:
1. Serão realizadas todas as verificações sobre os requisitos de participação dos candidatos para admissão à avaliação;
2. A Comissão avaliará as inscrições (possivelmente convocando candidatos para uma entrevista) e comunicará ao PGMAT a lista dos aceitos, que estará
depois disponível no site da Universidade (PGMAT).
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Uma parte integrante deste Edital são os seguintes anexos:
• ANEXO A: Calendário de submissão das inscrições e respectivo período de permanência em Parma
 ANEXO B: Formulário de inscrição ERASMUS + (disponibilizado no site PGMAT)
• ANEXO C: Modelo de Carta motivacional (para ser anexada ao formulário de inscrição)

CONTATOS
Coordenadores do Projeto
Prof. Márcio Celso Fredel
Departamento de Engenharia Mecânica – Centro Tecnológico – CTC - UFSC
www.cermat.ufsc.br
Prof. Luciana Maccarini Schabbach
Departamento de Engenharias – Centro Blumenau – UFSC
www.cermat.ufsc.br

SECRETARIA ADMISTRATIVA
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PGMAT
Campus Universitário – Bloco A do Depto. de EMC C.x. Postal 476
CEP.: 88.040-900 – Florianópolis – SC
E-mail: ppgmat@contato.ufsc.br
Telefone: +55 (48) 3721 4120

Florianópolis, 12 de abril de 2017.
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ANEXO A: Calendário de submissão das inscrições e respectivo período de permanência em Parma

UNIVERSIDADE

DISCIPLINAS
ENVOLVIDAS

UFSC

Alunos
Engenharia
de Materiais
e alunos
PGMAT

UFSC

Alunos
Engenharia
de Materiais
e alunos
PGMAT

COORDENADORES

DATA LIMITE
SUBMISSÃO DA
CANDIDATURA

Prof. Márcio C. Fredel
Prof. Luciana
Maccarini Schabbach

13/05/2017

Setembro 2017 a
Fevereiro de 2018

Prof. Márcio C. Fredel
Prof. Luciana
Maccarini Schabbach

20/10/2017

Janeiro 2018 a
Julho de 2018
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PERÍODO NA
UniPARMA

ANEXO B: Formulário de inscrição
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ANEXO C: Modelo de Carta Motivacional
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