EDITAL VRERI nº 056/2017
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES DA UNICAMP
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY - BJTU
Graduação e Pós graduação – CHINA
OBJETIVO
Mobilidade de estudantes de Graduação e/ou Pós-Graduação entre a Unicamp e a Beijing Jiaotong University
(BJTU). Destinado a alunos de Graduação que estejam cursando no máximo o quinto semestre do curso
quando for feita a inscrição ou alunos de Pós-Graduação.
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
UNICAMP, Instituto Confúcio – Unicamp, Beijing Jiaotong University (BJTU)
ÁREAS DO CONHECIMENTO
Não há uma restrição de área específica
DURAÇÃO DO INTERCÂMBIO
Um semestre (setembro 2017 – janeiro 2018).
NÚMERO DE VAGAS
5 vagas (A UNICAMP indicará no máximo 10 candidatos selecionados para a seleção posterior do Instituto
Confúcio, que realizará entrevista e selecionará os 5 alunos a serem indicados à BJTU).
CONDIÇÕES PARA A CANDIDATURA
 Ter todos os requisitos descritos em
www.internationaloffice.unicamp.br/alunos/intercambio/inscricao_e_aprovacao





Possuir nível de proficiência intermediário-avançado (B2) de língua inglesa ou conhecimento em
Mandarim (a ser verificada na entrevista).
Estar cursando no máximo o quinto semestre na Unicamp, se aluno de graduação. Não há esta limitação
para alunos de pós.
Ser recomendado através de carta de recomendação de docente de sua Unidade de origem ou
orientador.

CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO
Ter a candidatura aprovada pela UNICAMP, pelo Instituto Confúcio na Unicamp e pela BJTU.
RECURSOS E FOMENTOS
Os alunos da Unicamp não pagarão taxas acadêmicas na BJTU. A BJTU ficará responsável pela moradia dos
alunos da Unicamp durante o intercâmbio.
CRONOGRAMA
08/06
Último dia para inscrição dos estudantes, no portal da DAC.
09/06 – Publicação dos 10 candidatos pré selecionados para a entrevista no Instituto Confúcio. Os
18h
alunos receberão no mesmo dia e-mail do próprio Instituto Confúcio com o horário da
entrevista, a ser realizada no dia 13/06 (Etapa III).
13/06
Entrevistas no Instituto Confúcio, localizado na Biblioteca Central.
14/06
Publicação dos candidatos selecionados pelo Instituto Confúcio. O resultado será publicado em
http://www.institutoconfucio.unicamp.br/.
19/06
Prazo final para confirmação do interesse no programa (ver Etapa IV).
Nota: A VRERI não se responsabiliza por problemas técnicos apresentados pelo site da DAC ou da VRERI
durante o período de inscrições.

ETAPA I: INSCRIÇÃO
Inscrever-se, no portal DAC, por meio de formulário on-line, que pode ser acessado dentro de sua área, na
seção Internacionalização – Programas de Intercâmbio. Utilizar para isto a mesma conta da DAC que você usa
normalmente para a matrícula. O aluno deve alterar no “tipo de programa” a opção para que apareça “Cursar
disciplinas de Graduação/Pós-graduação”.
Para se inscrever, o candidato deve depositar (upload) na DAC os seguintes documentos:
 Formulário de inscrição, disponível em http://www.internationaloffice.unicamp.br/formularios/, assinado
e carimbado pelo Coordenador de Graduação ou Pós-graduação.
 Carta de indicação em inglês de um docente da UNICAMP para o pleito do candidato à vaga, evidenciando
a relação do candidato com o perfil do programa. Esta carta deverá ser anexada como “outros
documentos” no portal da DAC.
 Carta de motivação em inglês descrevendo os motivos para querer ir para a China e, especificamente, para
a BJTU.
 Histórico
escolar
em
inglês
ou
chinês
(há
um
modelo
em
http://www.internationaloffice.unicamp.br/formularios/)
 Passaporte válido ou agendamento, desde que a retirada do documento seja até 29/06.
Notas:
(a) Não é necessário entregar os documentos no Posto/VRERI.
(b) O aluno selecionado em outro Edital não terá sua candidatura analisada; caso queira concorrer a uma das
vagas deste Edital, deverá desistir do outro Edital no qual foi selecionado.

ETAPA II – PRÉ SELEÇÃO POR PARTE DA VRERI
A pré-seleção do candidato significa que ele satisfaz todas as condições de candidatura estabelecidas no Edital
e que poderá participar da entrevista, a ser realizada pelo Instituto Confúcio em data a ser comunicada
posteriormente. Estes alunos (até 10) manterão seus status na DAC como “inscritos”. O status somente será
alterado para “aprovado” após a aprovação do aluno na entrevista e confirmação do interesse (Ver etapa IV)
Notas:
(a) A classificação final (após a entrevista) será baseada na avaliação do Instituto Confúcio na Unicamp.
Preferência será dada aos alunos com conhecimento de Mandarim.
(b) O aluno pré-selecionado pela VRERI mas que não for aprovado na entrevista terá seu status na DAC
posteriormente alterado de “aprovado” para “indeferido”, conforme comunicação da lista final de
aprovados por parte do Instituto Confúcio.
(c) A aprovação no processo seletivo da UNICAMP não garante o intercâmbio do aluno. A aprovação final do
candidato caberá exclusivamente à BJTU.
ETAPA III – ENTREVISTA
Os alunos serão avisados se foram aprovados para as entrevistas por email no dia 09/06. Neste email, a ser
enviado pelo Instituto Confúcio, o aluno será informado sobre o horário da entrevista, que ocorrerá no dia
13/06. A entrevista ocorrerá em inglês ou mandarim. Os alunos aprovados na entrevista serão avisados
também por email no dia 14/06.
ETAPA IV – CONFIRMAÇÃO
Após aprovação na entrevista, o aluno deve confirmar sua participação no programa.
A confirmação deverá ser feita pelo e-mail mobilidade_estudantil@reitoria.unicamp.br até 23h59min da
data estipulada no cronograma.
O e-mail deverá conter as seguintes informações: Eu <nome completo>, RA <número do RA>, confirmo meu
interesse em participar do Edital nº <colocar o número do edital> e nome do programa de intercâmbio.
Informo, ainda, que desisto das inscrições nos demais editais da VRERI.
Notas:
(a) E-mails de confirmação enviados fora do prazo e horário estabelecidos serão desconsiderados.

(b) Ao confirmar a sua participação, o aluno estará automaticamente desistindo de sua inscrição nos demais
editais da VRERI.
(c) Somente o aluno que confirmar o seu interesse no programa receberá instruções da VRERI sobre os
próximos trâmites do intercâmbio.
ETAPA V – ACEITAÇÃO
A documentação dos alunos aprovados na Etapa IV será encaminhada para a universidade parceira, que dará
sua aprovação final. Se aprovados, os alunos receberão a “Carta de Aceitação”, a qual será utilizada para a
obtenção do visto de estudante, junto ao consulado do país de destino. Uma cópia desta carta deverá ser
postada no portal da DAC, sob o nome do arquivo “Termo de Intercâmbio”.
Nota:
A aprovação no processo seletivo da UNICAMP não garante o intercâmbio do aluno. Caberá exclusivamente à
instituição Chinesa a aprovação final do candidato.
ETAPA VI – AFASTAMENTO
É de responsabilidade do aluno se informar sobre os procedimentos necessários para o seu afastamento da
Unicamp. Toda informação encontra-se em www.internationaloffice.unicamp.br/afastamento.
ETAPA VII – RETORNO À UNICAMP
É de responsabilidade do aluno se informar sobre os procedimentos quanto ao seu retorno à Unicamp. Toda
informação encontra-se em www.internationaloffice.unicamp.br/alunos/intercambio/validacao/
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sites das instituições envolvidas:



Telefone do Posto VRERI: (19) 3521-7145
Instituto Confúcio na Unicamp – (19) 3521 4716

