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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ 

REITORIA 

COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS 

 

EDITAL N.º 006/2020- CORIN-UFRRJ 

 

PRÉ-SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INTRODUÇÃO À CULTURA 

CHINESA, OFERECIDO PELA HEBEI FOREIGN STUDIES UNIVERSITY, EM 

PARCERIA COM O GRUPO COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

 

A Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (CORIN), no âmbito do Plano 

Institucional de Internacionalização, tornam público o Edital para pré-seleção para participação no 

“Curso de Introdução à Cultura Chinesa”, oferecido pela Hebei Foreign Studies University, em 

parceria com o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, destinado a estudantes de graduação 

da UFRRJ.  

 

1. OBJETIVO: 
  

Apresentar aspectos da cultura chinesa relevantes para a compreensão do modo de viver, pensar e 

agir dos povos chineses. Compreender como as diferenças culturais interferem nas relações 

pessoais, profissionais, acadêmicas, científicas e comerciais entre indivíduos. A UFRRJ poderá pré-

selecionar 04 discentes que serão indicados para esta atividade. 

 
2. DESCRIÇÃO DO CURSO: 

 

Universidade Anfitriã: Hebei Foreign Studies University. 

Carga horária: 45h. 

Professora responsável: Ana Qiao. 

Periodicidade: Semanal (todas as quartas-feiras). 

Horário das aulas: 19h às 22h (horário de Brasília). 

Início das aulas: 02 de setembro de 2020. 

Número total de estudantes: 50 ((cinquenta). 

Idioma: português (com algumas atividades realizadas em inglês). 

Plataforma de transmissão: Zoom. 

Número de vagas para estudantes da UFRRJ: 04. 

 

3. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Estar com a matrícula ativa e regular em qualquer curso de graduação na UFRRJ; 

 

3.2. Conhecimento da língua Inglesa 
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4. INSCRIÇÃO  

  

4.1. A inscrição será feita exclusivamente por meio de mensagem eletrônica encaminhada ao e-mail 

corin@ufrrj.br. A mensagem de inscrição deverá conter obrigatoriamente no item assunto o nome 

completo do candidato – Cultura Chinesa e devera anexar os seguintes documentos (no formato 

PDF): 

 

a) Formulário de inscrição (Anexo I) devidamente preenchido e assinado.  

 

b) Documento informando o valor do IRAP (Índice de Rendimento Acadêmico Padronizado) obtido 

no SIGAA; 

 

c) carta de apresentação em inglês conforme modelo disponibilizado no Anexo II; 

 

d) certificado de curso ou de exame de proficiência que comprove conhecimento da língua inglesa, 

nível avançado; 

 

  

5. PRÉ-SELEÇÃO  
 

5.1. A seleção dos candidatos será realizada pela Coordenadoria de Relações Internacionais e 

Interinstitucionais da UFRRJ.  

 

5.2. Para efeitos de classificação serão considerados os seguintes critérios (pontuação máxima 20 

pontos): 

 

a) carta de apresentação (10 pontos). 

 

b) Valor do Índice de Rendimento Acadêmico Padronizado (10 pontos). 

 

6. SELEÇÃO FINAL 

 

6.1. A seleção final dos estudantes será realizada por comissão nomeada pela Hebei Foreign Studies 

University e por professores de universidades associadas ao GCUB, nomeados pela Diretoria. 

 

6.2. Na seleção final, a Comissão levará em consideração a média geral acumulada do estudante no 

curso de origem e o nível de proficiência em inglês, ambos informados pela universidade na Tabela 

de Pré-Seleção dos Estudantes. 

 

7. COMUNICAÇÃO COM OS CANDIDATOS  
 

7.1. A divulgação dos resultados, bem como eventuais retificações, serão feitas no Portal da UFRRJ 

(www.ufrrj.br). A comunicação direta com o aluno será feita por e-mail, para o endereço eletrônico 

informado no Formulário de Inscrição. É de responsabilidade do aluno a indicação correta de seu 

endereço eletrônico. Caberá ao candidato acompanhar a divulgação das informações no Portal da 

UFRRJ durante todo o processo de seleção e mobilidade. As dúvidas e os pedidos de esclarecimento 

devem ser encaminhados, exclusivamente, por e-mail para o endereço eletrônico corin@ufrrj.br.  

 

 

http://www.ufrrj.br/
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8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

8.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento; 

8.2. Serão eliminados os candidatos com documentação incompleta; 

8.3. Aos solicitantes classificados que não atendam aos requisitos ou prazos estipulados no Edital, 

deve ficar claro que a Comissão de Processo Seletivo se reserva o direito de dar prosseguimento à 

chamada na lista de classificados. 

 

9. CRONOGRAMA  

 

Atividade prevista  Data/Período 

Lançamento do Edital 03/08/2020 

Inscrições 04/05 a 10/08/2020 

Seleção 11/08/2020 

Resultados 12/08/2020 

 

 

  

 
Prof. José Luis Fernando Luque Alejos 

Coordenador de Relações Internacionais e Interinstitucionais 
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ANEXO I  

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

EDITAL 06/2020 CORIN - UFRRJ 

1.Dados Pessoais    

Nome Completo:    

Endereço:    

Complemento:    

Bairro:    

CEP: Cidade:  UF: 

Fone Res (     )  Fone celular (     )  

E-mail:    

Cédula de Identidade (RG):  Data Nascimento:  

Data de Expedição:  Órgão:  

CPF:    

Filiação:    

Mãe:    

Pai:    

2.Dados Acadêmicos    

Curso:  Campus:  

Matrícula:    

Assinatura do candidato:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ANEXO II  

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO (em inglês) 
 

Deverá conter a explicação das razões pelas quais se reconhece como candidato ao Curso. O texto 

deverá ter no máximo uma lauda, espaço1,5, fonte Times New Roman 12, no qual o candidato 

deverá de forma sucinta destacar a contribuição que trará para sua vida acadêmica e pessoal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


