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EIDTAL 001/2020 - ASSINTER 

 

A Assessoria Internacional (ASSINTER) informa que estão abertas as inscrições para 

estudantes de graduação e pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

interessados(as) em realizar o Curso de Introdução à Cultura Chinesa, oferecido pela Hebei 

Foreign Studies University, em parceria com o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 

(GCUB). O curso tem por objetivo apresentar aspectos da cultura chinesa relevantes para a 

compreensão do modo de viver, pensar e agir dos povos chineses, entendendo como as diferenças 

culturais interferem nas relações pessoais, profissionais, acadêmicas, científicas e comerciais entre 

os indivíduos. 

 

1. Público-alvo 

 

Estudantes de Graduação e Pós-graduação (mestrandos e doutorandos) regularmente 

matriculados com proficiência avançada em inglês. 

 

2. Descrição do curso 

 

Universidade Anfitriã: Hebei Foreign Studies University. 

Carga Horária: 45 horas. 

Professora Responsável: Ana Qiao. 

Periodicidade: Semanal (todas as quartas-feiras).  

Previsão de início das aulas: 2 de setembro de 2020. 

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

Número total de estudantes: até 50 (cinquenta). 

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

Plataforma de transmissão: Zoom. 

  



 

 

 

3. Cronograma 
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Datas e prazos Atividade 

03/08/2020 Publicação do Edital 

De 03/08/2020 até 10/08/2020 Período de inscrições 

11/08/2020 Divulgação do resultado preliminar 

12/08/2020 Prazo para recurso 

13/08/2020 Divulgação do resultado final 

 

 

4. Seleção 

 

A ASSINTER pré-selecionará até 5 estudantes que atendam aos pré-requisitos deste Edital e 

enviará os dados dos estudantes pré-selecionados ao GCUB. 

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. 

Para composição da comissão, a Diretoria do GCUB considerará os critérios de regionalidade 

(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) e de segmento de vinculação das universidades 

(Federais, Estaduais e Comunitárias). 

 

5. Vagas para Pré-Seleção 

 

A ASSINTER pré-selecionará até 5 estudantes, considerando: 

- 04 vagas para estudantes de graduação da UFPI regularmente matriculados em 2020.1.  



 

 

- 01 vaga para estudante de pós-graduação (mestrado ou doutorado) da UFPI regularmente 

matriculado em 2020.1. 

Se a quantidade de estudantes pré-selecionados de um dos grupos acima (conforme os critérios 

estabelecidos no item 6 deste Edital) for inferior ao estabelecido, as vagas serão redistribuídas no 

outro grupo, se houver inscritos que atendam aos critérios. 

 

 

6. Critérios de Pré-Seleção 

 

A ASSINTER pré-selecionará até cinco estudantes, mas caberá à comissão designada pela 

Diretoria do GCUB a decisão final sobre o preenchimento das vagas. 

O ranqueamento dos(as) candidatos(as) pela ASSINTER será realizado pelo somatório dos 

critérios de pré-seleção abaixo: 

 

a) Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), considerando 02 (duas) casas após a vírgula, onde o 

resultado será um número inteiro entre 0 e 10 (Peso 5,0). 

 

b) Nível de inglês, que deverá ser comprovado mediante apresentação de Certificado de 

Proficiência Internacional (TOEFL; CAMBRIDGE SUITE: PET, FCE, CAE, CPE; TOEIC ou 

IELTS) (Peso 5,0).  

  

 A conversão da nota será realizada através do Quadro Europeu Comum de Referência para 

Línguas (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). É possível visualizar 

o quadro de referência para conversão da nota no Anexo I: Orientações – Curso de Introdução à 

Cultura chinesa.Com base no nível alcançado após a conversão, será atribuída uma nota de acordo 

com ata bela abaixo: 

 

Tabela 2. Pontuação atribuída de acordo com 

o nível de inglês 

Nível de inglês B1 B2 C1 C2 

Pontuação 6 8 9 10 

 

 

 

 

7. Período de inscrições 

 

As inscrições deverão ser realizadas de 03 de agosto de 2020 até às 23h 59min de 10 de 

agosto de 2020, através do e-mail assuntosinternacionais@upi.edu.br. 

 

Procedimento para inscrição: 

a) O(a) candidato(a) deverá informar, através do e-mail, o seu nome completo, número de 

telefone celular com DDD. 

 

b) O(a) candidato(a) deverá enviar os documentos exigidos neste Edital, em formato “.pdf”. 

mailto:assuntosinternacionais@upi.edu.br


 

 

Não serão aceitos documentos ilegíveis ou digitalizados de forma inadequada. A 

legibilidade e a qualidade dos documentos é responsabilidade do(a) candidato(a). 

 

8. Documentos necessários para inscrição 

 

a) Histórico Escolar emitido pelo SIGAA (com código de verificação), atualizado, 

comprovando matrícula ativa em 2020.1; 

 

b) Comprovante de proficiência internacional em língua inglesa (TOEFL, CAMBRIDGE 

SUIT, TOEIC ou IELTS, conforme o Item 6b deste Edital. 

 

9. Divulgação dosResultados 

 

O resultado preliminar deste Edital será divulgado na sítio eletrônico da UFPI (www.ufpi.br), 

no dia 11 de agosto de 2020. O resultado final será divulgado também no sítio eletrônico da UFPI 

no dia 13 de agosto de 2020, conforme Cronograma, item 3. 

 

10.  Recursos 

 

O recurso contra o resultado preliminar poderá ser interposto junto à ASSINTER, via e- mail, 

para assuntosinternacionais@ufpi.edu.br, de 11 de agosto de 2020 até às 23h 59min de 12 de 

agosto de 2020. 

 

O recurso deve ser claro e objetivo, indicando a discordância da avaliação com o(s) critério(s) 

deste Edital. Não serão aceitos recursos com matéria diversa do Edital. 

 

11. Disposições Finais 

 

Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). Dados 

incorretos ou incompletos, bem como o não atendimento dos requisitos dispostos neste Edital 

desqualificarão a inscrição. 

As alterações e comunicações referentes a este instrumento serão divulgadas no sítio 

eletrônico da UFPI. 

Quaisquer esclarecimentos e/ou informações adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail 

assuntosinternacionais@ufpi.edu.br. 

Casos omissos neste Edital serão deliberados pela ASSINTER. 

 

 

 

Teresina, 03 de agosto de 2020. 
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