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Edital de seleção de até quinze estudantes 

da pós-graduação para realizar o curso 

Engineering Across Cultures and Nations 

realizado pela UFABC em parceria com a 

Penn State University. 

 

A ASSESSORA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeada pela Portaria UFABC nº 935, de 

14 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 15 de 

JUNHO de 2018, no uso de suas atribuições legais, estabelece as seguintes normas para 

a regulamentação de seleção de até quinze estudantes da pós-graduação para realizar o 

curso Engineering Across Cultures and Nations realizado pela UFABC em parceria com a 

Penn State University. 

 

1. PÚBLICO ALVO 

 

1.1. Serão selecionados estudantes de pós-graduação da UFABC regularmente 

matriculados (as) nos programas da área de Ciência e Tecnologia, 

preferencialmente dos Programas de Engenharia.  

 

2. OBJETIVOS DO CURSO 

 

2.1. Desenvolver o conhecimento e as competências essenciais para que engenheiros 

de sucesso do mercado global possam desenvolver as habilidades necessárias 

para compreender as fontes de conflitos que podem surgir em equipes 

multiculturais. Além disso, o curso tem o objetivo de ensinar o uso efetivo de 

ferramentas e recursos capazes de gerenciar a motivação individual e em equipe, 

lidando efetivamente com conflitos e produzindo soluções eficazes para problemas 

desafiadores da engenharia. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

3.1. O curso ocorrerá no período de 22/08/2022 a 12/12/2022, e será realizado pela 

Penn State University em parceria com a UFABC, em turma formada por 

estudantes de ambas as universidades, com carga horária de 60 (sessenta) horas. 

As aulas serão assíncronas, com dedicação entre 9 a 12h semanais às atividades 

do curso, e conteúdo programático conforme o Syllabus disponível no Anexo I. 
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4. DAS VAGAS 

 

4.1. Serão selecionados (as) até 15 (quinze) estudantes de pós-graduação dos 

programas da área de Ciência e Tecnologia, preferencialmente dos Programas de 

Engenharia; 

4.2. Será dada preferência aos alunos do Mestrado Acadêmico para Inovação 

(MAI) e do Doutorado Acadêmico Industrial (DAI). 

5. DOS REQUISITOS E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. Serão selecionados (as) candidatos (as) que, cumulativamente: 

5.1.1. Sejam estudantes regulares de pós-graduação da área de Ciência e 

Tecnologia, preferencialmente dos Programas de Engenharia. Será dada 

preferência aos alunos do Mestrado Acadêmico para Inovação (MAI) e do 

Doutorado Acadêmico Industrial (DAI). 

5.1.2. Tenham proficiência na língua inglesa equivalente no mínimo ao B2, de 

acordo com Quadro Comum Europeu de Referência; 

5.1.3. Tenham disponibilidade para se dedicar ao curso por até 12 horas 

semanais, conforme ciência e anuência do professor orientador na UFABC; 

5.1.4. Possuam um projeto de pesquisa relacionado com a temática do curso. 

5.2. Os (as) candidatos (as) serão classificados (as) por uma Comissão específica de 

Seleção, respeitando-se a seguinte ordem: 

5.2.1. Curso em que está regularmente matriculado na UFABC, obedecendo a 

seguinte prioridade: 

a) Ser estudante de Engenharia; 

b) Ser estudante do Mestrado Acadêmico para Inovação (MAI) ou do 

Doutorado Acadêmico Industrial (DAI); 

c) Ser estudante dos demais programas da área de ET. 

5.2.2. Adequação do tema de pesquisa com o tema do curso; 

5.2.3. Carta de motivação; 

5.2.4. Quantidade de créditos cursados no programa de mestrado ou doutorado da 

UFABC; 

5.2.5. Histórico escolar, e relação entre disciplinas cursadas e disciplinas cursadas 

com conceito “A” obtido. 

 

6. DA PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA 

 

6.1. Serão aceitos os comprovantes dos seguintes testes padronizados: 

6.1.1. TOEFL iBT com score geral mínimo 72; 

6.1.2. TOEFL ITP com score geral mínimo 543; 

6.1.3. IELTS com score geral mínimo 5; 

6.1.4. Certificações Cambridge FCE, CAE ou CPE; 

6.1.5. Duolingo English Test com pontuação acima ou igual a 90; 

6.1.6. Certificados de conclusão de curso da língua inglesa em que conste descrito 

o equivalente ao nível B2 ou superior de acordo com o QCER. 
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6.2. O candidato que, no momento da inscrição, não possuir um dos testes 

mencionados no item 6.1, poderá realizar gratuitamente, se selecionado para o curso, 

o Duolingo English Test que será oferecido pela Assessoria de Relações Internacionais 

da UFABC; 

6.3. O teste descrito no item 6.2 será oferecido somente aos estudantes selecionados 

pela Comissão de Seleção para realizar o curso; 

6.4. Na hipótese de o estudante selecionado não atingir a pontuação acima ou igual à 

90 no Duolingo English Test, ele se tornará inapto para realizar o curso, sendo 

chamado o candidato em lista de espera. 

   

7. DA INSCRIÇÃO 

 

7.1. Os (as) interessados (as) deverão se inscrever pelo formulário eletrônico 

https://ufabc.net.br/incricoesengineeringacrossculturesandnations, no período 

descrito no cronograma deste edital. É recomendado o preenchimento do 

formulário utilizando o navegador Mozilla Firefox; 

7.2. Concomitantemente com o preenchimento do formulário, o candidato deverá, 

obrigatoriamente, anexar ao formulário de inscrição os seguintes documentos em 

formato .pdf: 

7.2.1. Carta de motivação em inglês; 

7.2.2. Histórico escolar completo e atualizado da pós-graduação emitido pelo 

SIGAA; 

7.2.3. Carta de anuência do orientador que o aluno deverá dedicar entre 9 a 

12h por semana às atividades do curso; 

7.2.4. Relatório de 15 a 20 linhas, em inglês, relacionando a adequação do 

tema de pesquisa na UFABC com o tema do curso; 

7.2.5. Comprovante de proficiência em língua estrangeira, se houver, de acordo 

com o item 6 deste Edital; 

7.3.  Candidatos que preencherem dados de identificação incorretos poderão ter suas 

inscrições indeferidas; 

7.4. A inscrição do (a) candidato (a) implicará o conhecimento tácito e a aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, às quais não poderá alegar 

desconhecimento; 

7.5. Será considerada válida apenas a última inscrição enviada pelo (a) candidato (a) e 

as informações nela constantes; 

7.6. A ARI não se responsabiliza por excesso de tráfego na rede ou outros problemas 

de ordem técnica que acarretem na interrupção da inscrição do candidato. 

 

8. DA SELEÇÃO 

 

8.1. Os (as) candidatos (as) serão selecionados (as) por Comissão específica de 

Seleção, a ser divulgada na página da Assessoria de Relações Internacionais. 

8.2. Será composta lista de espera; 

8.3. O resultado será publicado conforme o cronograma previsto neste edital. 

https://ufabc.net.br/incricoesengineeringacrossculturesandnations
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8.4. A comunicação com os candidatos inscritos será feita pelo e-mail indicado no 

formulário de inscrição. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1 Recursos a qualquer dos resultados deverão ser enviados para o e-mail 
ri@ufabc.edu.br em até 24 horas corridas após a divulgação. Contestações com 
relação aos critérios de elegibilidade deverão ser enviadas para o mesmo e-mail até 
em 24h após a publicação do presente Edital; 

9.2 O candidato que interpuser o recurso deverá ser claro, conciso e objetivo em seu 
pleito; 

9.3 Recurso inconsistente, intempestivo ou que alegue desconhecimento deste Edital 
será preliminarmente indeferido; 

9.4 Não será aceito recurso fora do prazo nem pedido de revisão de recurso já 
indeferido anteriormente pela Assessoria de Relações Internacionais da UFABC; 

9.5 O resultado dos recursos será divulgado em até cinco dias úteis após a sua 

interposição e será definitivo, não cabendo qualquer outro recurso. 

 

10. CRONOGRAMA 

 

10.1. As etapas deste edital atenderão ao seguinte cronograma:  

 

Inscrições online para este edital 
A partir das 12h00 do dia 12/07/2022 até as 23h59 

do dia 01/08/2022 

Análise das inscrições De 02/08/2022 a 05/08/2022 

Divulgação dos resultados Até o dia 08/08/2022 

Período de curso De 22/08/2022 a 12/12/2022 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. A Assessoria de Relações Internacionais não se responsabiliza por erros na 

inscrição decorrentes de indisponibilidade temporária do formulário ou pelo não 

envio por parte do candidato. 

11.2. Será concedido certificado de participação ao candidato que concluir o curso; 

11.3. A carga horária do curso poderá ser utilizada para fins de obtenção de atividades 

complementares, conforme respeitados os termos da Resolução CPG 51/2019, 

que regulamenta o reconhecimento de créditos de disciplinas na Pós-graduação; 

11.4. Casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Relações Internacionais. 

 

 

 

 

 

Natalia Cardoso Abreu de Araujo 

Assessora de Relações Internacionais Substituta 


