
 

 

EDITAL DARI-POLI Nº 06/2022 

 

EM 14 DE SETEMBRO DE 2022 

PROCESSO SELETIVO PARA PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA 
ERASMUS+ DE INTERCÂMBIO SIMPLES COM A BERLINER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK 

 

A Diretoria Adjunta de Relações Internacionais da Escola Politécnica, no uso de suas atribuições, torna 
público abertas as inscrições para o processo seletivo para pré-seleção de candidatos ao programa de 
intercâmbio acadêmico com a BERLINER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK. 
 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. Este processo seletivo será regido pelo presente Edital e sua operacionalização caberá à Diretoria 

Adjunta de Relações Internacionais da Escola Politécnica (DARI-Poli) em conformidade com as 
normas da Escola Politécnica e da UFRJ. 

1.2. O presente processo seletivo visa unicamente a pré-seleção de candidatos ao programa de 
intercâmbio acadêmico com BERLINER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK (BHT Berlin), na Alemanha, no 
período letivo de 2023/1. 

1.3. É de responsabilidade do candidato verificar o recebimento de e-mails acompanhando os prazos 
apresentados no Edital. 

1.4. O processo seletivo é coordenado, na UFRJ, pelo prof. Giovani Manso Ávila da Escola Politécnica e 
pela DARI. 

 
2. DOS REQUISITOS 

 
2.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para inscrição, os seguintes requisitos: 

1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação em Eng. Civil ou Eng. Ambiental da 
Escola Politécnica; 

 
 
 
 
 



 

 

2. Ter número de Total de Créditos Obtidos dentro da faixa estabelecida pela Tabela abaixo; 
 

Curso 
Total de Créditos Total de Créditos 

Mínimo Máximo 

Eng. Civil 114 197 

Eng. Ambiental 126 217 

 
3. Não ter participado de outro programa de intercâmbio da UFRJ; 
4. Ter bom desempenho acadêmico e C.R.A ≥ 6,0 e 
5. Ter proficiência em língua Alemã. 

 
3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO AO PROCESSO NA UFRJ 

 
3.1. Preenchimento do Formulário de Inscrição para Seleção de Candidatos disponível em: 

https://forms.gle/T4G1CezR5cMPc5tg6 

3.2. Boletim atual; 

3.3. CRID Atual. 

3.4. Currículo, modelo livre, apresentando a proficiência, monitoria, estágio, iniciação científica, 

prêmios, etc. (Currículo redigido em inglês) 

3.5. Carta descrevendo o projeto profissional: trata-se de uma carta de intenção onde deve-se destacar 

o projeto de carreira pretendido após a conclusão do curso de graduação (Carta redigida em inglês); 

3.6. UMA Cartas de Recomendação (Cartas redigidas em inglês) emitidas pelo: 

● Orientador Acadêmico ou 

● Orientador de Iniciação Científica ou 

● Orientador de Monitoria ou 

● Supervisor de Estágio ou 

● Coordenador de curso ou 

● Professor do curso de Engenharia da UFRJ, 

A Carta de Recomendação deve ser enviada pelo recomendante diretamente pelo Formulário para envio 

de Carta de Recomendação, disponível em https://poli.ufrj.br/intercambio/editais-de-intercambio ou 

através do link  https://forms.gle/HNhAh6qXxtyhpv566 

3.7. Não será aceita documentação incompleta ou fora dos prazos definidos. 

 
4. DO PROCESSO SELETIVO 
 

4.1. A seleção e a pontuação serão baseadas nos documentos entregues na inscrição e na demonstração 

de interesse e motivação para realização do intercâmbio. É considerado o desempenho acadêmico 

do aluno, participação do aluno em atividades da UFRJ (projetos, iniciação científica, monitoria, 

etc.), proficiência no idioma, e será avaliado se o perfil do aluno é adequado a atividade proposta. 

4.2. O processo seletivo de que trata o presente Edital, realizar-se-á em duas etapas, realizadas em 

paralelo (com prazos apresentados no Cronograma Item 7 deste edital), a saber: 

1. Etapa I: Pré-Seleção UFRJ 
i) Inscrição online; 
ii) Entrevistas com o avaliador UFRJ; 
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iii) Divulgação dos candidatos aprovados na Etapa I 
 

2. Etapa II: Seleção da BHT Berlin 
i) Envio, pela DARI, da lista de candidatos aprovado na Etapa I; 
ii) Análise prévia das candidaturas pela BHT Berlin; 
iii) Divulgação dos candidatos aprovados na Etapa II. 

 
 
5. DA INSCRIÇÃO 
 
5.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar o desconhecimento. 

5.2. A inscrição do candidato só estará completamente formalizada depois de cumpridas, regularmente, 

as inscrições online da Etapa I presente no item 4.2 deste edital. 

5.3. Os formulários de inscrição online estão disponíveis em: 

● Etapa I: Pré-Seleção UFRJ: https://forms.gle/T4G1CezR5cMPc5tg6 

 
6. DAS VAGAS 

 
6.1. São oferecidas 03 (três) vagas na BHT Berlin para um semestre acadêmico com bolsa Erasmus+ 

6.2. Cumprindo proposta do Erasmus+ Project K 107, a pelo menos uma das três vagas ofertadas deverá 

ser preenchida por uma estudante do sexo feminino. Não havendo candidatas aptas para ocupar a 

vaga, a vaga poderá ser realocada para outro candidato aprovado. 

6.3. O número final de candidatos aprovados será definido pela BHT Berlin. 

6.4. A confirmação da seleção do candidato e a efetivação de seu intercâmbio acadêmico serão feitas 

após a aprovação do plano de estudos do aluno pela coordenação de seu curso. 

  
7. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INTERCÂMBIO SIMPLES 
 

Data Etapa Local ou Meio de Divulgação 

De 14 de setembro 
Até 

30 de setembro de 2022 

Etapa I 
Inscrição online 

Formulário DARI-Poli 
https://forms.gle/T4G1CezR5cMPc5tg6  

19 de setembro de 2022 Palestra de divulgação A ser divulgado 

Até 
03 de outubro de 2022 

Validação das Inscrições Via email e site Politécnica 

De 17 a 19 de outubro 
de 2022 

Entrevistas com a Coordenação UFRJ Via email e site Politécnica 

Até 
21 de outubro de 2022 

Divulgação dos resultados da Etapa I Via email e site Politécnica 
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Data Etapa Local ou Meio de Divulgação 

A ser divulgado Divulgação dos resultados finais Via email e site Politécnica 

Site Politécnica - http://www.poli.ufrj.br 
 
 
 
8. DA PROFICIÊNCIA EM ALEMÃO 

 
8.1. Na Entrevistas com o avaliador UFRJ (Etapa I: Pré-Seleção UFRJ), será realizada uma avaliação oral 

da proficiência em alemão do estudante. 

8.2. Estudantes possuam documentos que comprovem a proficiência em alemão (certificados, diplomas, 

testes, etc.) devem anexar o documento ao currículo. 

 
9. DAS BOLSAS 

 

9.1. As bolsas serão concedidas pelo Programa Erasmus+ da União Europeia, através do Erasmus+ 

Project K 107. 

9.2. Os estudantes selecionados serão indicados para receber a bolsa do Erasmus+ Project K 107. 

9.3. A implementação da bolsa de intercâmbio será realizada pela BHT Berlin 

9.4. Os valores da bolsa serão destinados a cobrir gastos com deslocamento e alojamento, durante o 

período do intercâmbio. 

  
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1. O resultado final do processo seletivo na UFRJ será encaminhado à universidade parceira para 

homologação. 

10.2. O provimento das vagas obedecerá ao número de vagas definido no item 6.1 deste Edital, à ordem 

de classificação, ao prazo de validade do, às normas legais pertinentes e às regras deste Edital, 

podendo o número de vagas ofertadas, eventualmente, ser alterado pela universidade parceira, 

caso seja necessário. 

10.3. Os casos omissos serão analisados pela Diretoria Adjunta de Relações Internacionais da Escola 

Politécnica. 

 
Rio de janeiro, 14 de setembro de 2022 
 
 
 
 
 
 
Diretoria Adjunta de Relações Internacionais 
Escola Politécnica 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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