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EDITAL PROPPEX Nº 01/2020 

WORKSHOP INTERNACIONAL HANDS ON SUSTAINABLE MOBILITY 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com o artigo 37 do Estatuto da UNIFEBE, faz saber, através do presente EDITAL, que 

está instaurada a  seleção de alunos para participarem das Atividades do “Workshop Internacional 

Hands on Sustainable Mobility ”, referente ao Projeto Mobilidade Urbana Sustentável, parceria entre 

a UNIFEBE, Prefeitura Municipal de Brusque, o Distrito de Karlsruhe e a Universidade de Karlsruhe 

(República Federal da Alemanha), de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento da Política 

Institucional de Internacionalização e Intercâmbio do Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE, 

aprovada pela Resolução CONSUNI nº 20/12, de 25/07/12, alterada pela Resolução CONSUNI nº 

52/16, de 29/08/16, e Resolução CA nº 15/19, de 24/07/19, resolve celebrar o presente Edital, 

observados os seguintes procedimentos: 

 

1. DOS PRAZOS PARA INSCRIÇÃO 

 

1.1.  Ficam abertas no período de 29 de janeiro a 04 de fevereiro de 2020 as inscrições para 

“Workshop Internacional Hands on Sustainable Mobility” exclusivamente para alunos da UNIFEBE 

matriculados nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Psicologia e Sistemas de 

Informação.  

 

1.2. Estão aptos para se inscreverem alunos regularmente matriculados da 5ª a 9ª Fases dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, e Sistemas de Informação, e da 7ª a 9ª fase do curso de 

Psicologia da UNIFEBE que atendam às seguintes exigências: 

 

I. ter cursado pelo menos dois semestres letivos na UNIFEBE;  

II. estar rigorosamente em dia com toda a sua documentação legal e acadêmica; 

III. estar em dia com suas obrigações financeiras na UNIFEBE; 

IV. ter sido, preferencialmente, aprovado em todas as disciplinas cursadas e ter média geral final 

mínima de 7,5 (sete vírgula cinco) em seu Histórico Escolar; 

V. não ter recebido nenhuma penalidade disciplinar; 

VI. ter disponibilidade para participar do “Workshop Internacional Hands on Sustainable 

Mobility”, que será realizado na UNIFEBE, de 17 a 21 de fevereiro de 2020, nos períodos 

matutino e vespertino, e eventualmente no período noturno; 

VII. Ter conhecimento em inglês e/ou alemão, no mínimo, nível B1. 

 

1.3.   São disponibilizadas até 08 (oito) vagas. 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS E DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
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2.1. Para realizar a inscrição, os candidatos devem enviar para o e-mail internacional@unifebe.edu.br 

o formulário de inscrição (Anexo I) deste Edital e atender aos seguintes critérios: 

 

I. Rendimento acadêmico satisfatório no 2º Semestre Letivo de 2019.  

II. Comprovação de matrícula no 1º Semestre Letivo de 2020. 

 

2.2. Os itens I e II serão analisados internamente através do sistema da Instituição, não sendo 

necessário o envio. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO 

 

3.1. A seleção será realizada em duas etapas, sendo elas: 

 

I. Primeira etapa: análise dos documentos; 

II. Segunda etapa: entrevista e prova escrita para avaliar os conhecimentos na língua inglesa ou 

alemã. 

 

3.3. A relação dos alunos selecionados para entrevista e prova escrita será publicada no  site da 

UNIFEBE (www.unifebe.edu.br) até o dia 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira) por meio de 

Comunicado PROPPEX. 

 

3.4. A entrevista e prova escrita será realizada no dia 07 de fevereiro de 2020 (sexta-feira) no local e 

horários estabelecidos no Comunicado PROPPEX a ser publicado no dia 05 de fevereiro de 2020 

(quarta-feira). 

 

4. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

4.1.  O resultado da seleção será divulgado no site da UNIFEBE (www.unifebe.edu.br) até o dia 10 

de fevereiro de 2020 (segunda-feira) por meio de Comunicado PROPPEX. 

 

5.  DAS OBRIGAÇÕES 

 

5.1. Os alunos selecionados deverão participar do Workshop Internacional Hands on Sustainable 

Mobility a ser realizado na UNIFEBE no período de 17 a 21 de fevereiro de 2020. 

 

5.2. Durante a realização do workshop o aluno deverá acompanhar as atividades do evento que poderão 

ocorrer nos períodos matutino, vespertino ou eventualmente no período noturno. 
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6. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E DOS CASOS OMISSOS 

 

6.1. É de exclusiva responsabilidade do acadêmico a observância dos prazos estabelecidos neste 

Edital, bem como o acompanhamento de eventuais alterações e publicações no site da UNIFEBE 

(www.unifebe.edu.br).   

 

6.2. As informações complementares que forem necessárias ao esclarecimento e cumprimento do 

presente Edital podem ser obtidas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura - 

PROPPEX, Campus Santa Terezinha, térreo do Bloco C, Sala 12, ou pelo telefone: (47) 3211-7287 

ou e-mail: internacional@unifebe.edu.br. 

 

6.3. Os casos omissos do processo de seleção de candidatos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura - PROPPEX. 

 

 

Brusque, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

Prof.ª Edinéia Pereira da Silva Betta 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 
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 ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS -  WORKSHOP HANDS ON SUSTAINABLE MOBILITY 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome Completo  

 

Data de Nascimento:  Natural de:   

Nacionalidade:  Estado Civil:  

Endereço Completo (rua, nº, CEP, bairro,cidade) 

 

Telefone residencial:                                       Comercial:                                           Celular:  

E-mail:  

CPF: 

 

Curso:  

Semestre: 

 

3. CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

Conhecimento de outras línguas     Fraco     Bom     Excelente 

Inglês .........................................................      

 ..................................................................      

 ..................................................................     

 ..................................................................  

 
 

4. ESTUDOS PRÉVIOS INTERNACIONAIS 

Já  estudou no exterior alguma vez? 

                SIM             NÃO  

Em caso afirmativo, quando? Em que instituição? 

 

 

Justifique o porquê da sua intenção de participar do workshop internacional Hands on Sustainable Mobility: 

 

 

 

 


