
 
 

 

 

Edital de bolsas para a mobilidade internacional - 2018 

EDITAL CRInter N°. 16/2018 

A Coordenação de Relações Internacionais (CRInter) da Universidade Federal de Pelotas, no 

uso de suas atribuições legais e de acordo com as resoluções do COCEPE 14/2010 e 

40/2015, comunica a retificação do Edital de bolsas para a mobilidade internacional, nº. 

13/2018 e nº 15/2018. 

 

1. Da Retificação 

 

Onde se lê:  

 

Artigo 2º. Somente serão aceitas as inscrições de alunos da UFPel que atendam as seguintes 

exigências: 

[...] 

II. Ter integralizado, no mínimo, todas as disciplinas do primeiro ano (para o curso de Direito); 2 

(dois) semestres letivos (para os cursos tecnólogos); 3 (três) semestres letivos para os demais 

cursos, no momento da inscrição; 

 

Leia-se: 

 

Artigo 2º. Somente serão aceitas as inscrições de alunos da UFPel que atendam as seguintes 

exigências: 

[...] 

II. Ter integralizado até o período de 2017/2, no mínimo, todas as disciplinas do primeiro ano 

(para o curso de Direito); 2 (dois) semestres letivos (para os cursos tecnólogos); 3 (três) 

semestres letivos para os demais cursos,; 

 

 

 

 



 

 

Onde se lê:  

 

Currículo Lattes (4 pontos): 

 

[...] 

 

- Pesquisa: máximo 3,0 pontos; 

Será pontuado 0,5 por semestre de participação no projeto. 

Serão considerados os certificados emitidos pela PRPPGI. 

 

- Extensão: máximo 1,0 ponto; 

Será pontuado 0,1 pontos a cada 30 horas de participação. 

Serão considerados os certificados emitidos pela PREC. 

 
Leia-se: 

 

Currículo Lattes (4 pontos): 

 

[...] 

 

- Pesquisa: máximo 3,0 pontos; 

Será pontuado 0,5 por semestre de participação no projeto. 

Serão considerados os certificados emitidos pela PRPPGI e também poderão ser considerados 

certificados emitidos por outras fontes comprobatórias. 

 

- Extensão: máximo 1,0 ponto; 

Será pontuado 0,1 pontos a cada 30 horas de participação. 

- Serão considerados os certificados emitidos pela PREC e também poderão ser considerados 

certificados emitidos por outras fontes comprobatórias. 

 

Onde se lê:  

 

Artigo 10º. Os alunos selecionados realizarão a mobilidade respeitando o calendário 

acadêmico de cada Instituição. As datas podem sofrer modificações. 

 

Etapa Data 

Publicação do Edital 17/07/2018 

Período de entrega da documentação na 
CRInter 

17/07/2018 a 03/08/2018 

Seleção A partir de 03/08/2018 

Divulgação dos selecionados na página da 

CRInter 

A partir de 03/08/2018 

 
Leia-se: 

 

Artigo 10º. Os alunos selecionados realizarão a mobilidade respeitando o calendário 

acadêmico de cada Instituição. As datas podem sofrer modificações. 

 
 

 



 

 

 

Etapa Data 

Publicação do Edital 17/07/2018 

Período de entrega da documentação na 
CRInter 

17/07/2018 a 03/08/2018 

Seleção A partir de 15/08/2018 

Divulgação dos selecionados na página da 

CRInter 

A partir de 15/08/2018 

 
Onde se lê:  

 
Artigo 21º. Os estudantes que não forem pré-selecionados podem retirar seus documentos de 

candidatura entre 10 de agosto a 10 de setembro de 2018. Após essa data, os documentos não 

retirados serão descartados. 

 
Leia-se: 

 
Artigo 21º. Os estudantes que não forem pré-selecionados podem retirar seus documentos de 

candidatura entre 17 de agosto a 17 de setembro de 2018. Após essa data, os documentos não 

retirados serão descartados. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Maximiliano Cenci 

Coordenador de Relações Internacionais 

 

Pelotas, 02 de agosto de 2018. 


