MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
REITORIA
COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

EDITAL 02/2020/CAINT/UFOP, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

PROJETO LIVING LAB BIOBASED BRAZIL – OFERTA DE VAGAS DE ESTÁGIO EM
PROJETOS DA UFOP

A COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (CAINT) da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP), institui o presente edital para seleção de professores que desejarem receber
estagiários de instituições holandesas em projetos desenvolvidos na UFOP relacionados com a
temática do programa Living Lab Biobased Brazil, no segundo semestre de 2020 e/ou primeiro
semestre de 2020/1.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O programa Living Lab Biobased Brazil é o resultado de uma parceria entre Holanda e Brasil
com foco em economia de base biológica, concentrando-se em quatro temas principais: tecnologia
de recursos hídricos, setor agro-alimentar, química verde e ambiente sustentável. É formado por
universidades, empresas e governos de ambos os países, com o objetivo de internacionalizar ainda
mais o ensino superior, melhorando a capacitação dos estudantes e professores através da
mobilidade e estimulando o desenvolvimento da inovação através da educação conjunta,
programas de pesquisa e desenvolvimento de outros projetos.
1.2 As vagas de estágio a serem oferecidas em projetos da UFOP relacionados com a temática do
programa Living Lab Biobased Brazil serão destinadas a alunos de graduação das universidades
holandesas parceiras.
1.2.1

As instituições parceiras holandesas são:

•

AVANS University - https://www.avans.nl/international

•

HZ University of Applied Sciences: https://hz.nl/en

•

HAS University of Applied Sciences: https://www.hasuniversity.nl

•

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences: http://www.vhluniversity.com/vhlstudies.aspx

•

The Hague University of Applied Sciences: https://www.thehagueuniversity.com

•

NHL Stenden University of Applied Sciences: https://www.nhlstenden.com/en
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1.2.2

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas em: https://www.biobasedbrazil.org

1.3 As atividades ocorrerão no segundo semestre de 2020 e/ou primeiro semestre de 2021, com duração
de 4 a 5 meses.
1.3.1

O docente deverá indicar no formulário de descrição da vaga (Anexo I) a disponibilidade de
para receber estagiários apenas em um dos semestres ou em ambos.

2. DAS RESPONSABILIDADES E COMPROMISSOS
2.1 DOS PROFESSORES SELECIONADOS
2.1.1

Avaliar as candidaturas de alunos enviadas pelas instituições holandesas parceiras, por

meio da avaliação de currículo, podendo ainda solicitar uma entrevista via videoconferência;
2.1.2

Indicar a aceitação ou não do estagiário, com justificativa;

2.1.3
UFOP;

Elaborar o plano de atividades do estagiário e acompanhá-lo durante todo o período na

2.1.4

Participar da reunião de orientação que será convocada pela CAINT em data a definir;

2.1.5

Estar disponível para prestar informações sobre o estágio e sobre o estagiário à CAINT

e aos parceiros holandeses;
2.1.6

Participar das atividades do programa Living Lab Biobased Brazil, como cursos e

eventos à distância ou presenciais, palestras, visitas, dentre outras;
2.1.7

Emitir relatório de avaliação do estagiário.

2.2 DA COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - CAINT
2.2.1. Participar da seleção das vagas de estágio e orientar os professores selecionados;
2.2.2

Informar à Coordenação do Programa Living Lab Biobased Brazil sobre as vagas de

estágio ofertadas pela UFOP;
2.2.3

Intermediar o contato da Coordenação do Programa Living Lab Biobased Brazil com os

professores que oferecerem vagas e com os estagiários;
2.2.4

Realizar os trâmites necessários para emissão de visto e registro dos alunos na UFOP,

bem como orientá-los desde antes da sua chegada, prestando auxílio relativo às questões relacionadas
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à moradia, registro na Universidade e integração à comunidade acadêmica durante todo o período de
mobilidade.
2.3 DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA LIVING LAB BIOBASED BRAZIL
2.3.1

Avaliar e divulgar as vagas oferecidas pela UFOP junto aos alunos das instituições

parceiras do Programa;
2.3.2

Receber as inscrições dos alunos interessados e enviar aos professores responsáveis

pelas vagas a documentação dos candidatos;
2.3.3

Orientar os alunos selecionados para as vagas de estágio oferecidas pela UFOP;

2.3.4

Realizar, junto à CAINT, os trâmites necessários para a vinda do aluno ao Brasil.

3. REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 Ser docente efetivo da UFOP, vinculado a um dos seguintes programas de pós-graduação:
Biotecnologia, Ciências Farmacêuticas, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Nanotecnologia
Farmacêutica, Química, Saúde e Nutrição e Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental.
3.1.1 Serão aceitas inscrições de docentes efetivos que não sejam vinculados aos programas de
pós- graduação listados no item anterior caso os projetos apresentados estejam relacionadas à temática
do Living Lab Biobased Brazil.
3.2 Possuir projeto de pesquisa relacionado à economia de base biológica (tecnologia de recursos
hídricos, setor agro-alimentar, química verde e ambiente sustentável), temática do Living Lab
Biobased Brazil, com estrutura para a recepção de estagiários.
3.3 Ter conhecimento avançado de língua inglesa, considerando que a orientação do estagiário se dará
neste idioma.

4. INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições serão feitas exclusivamemte por e-mail, de 17 de fevereiro a 08 de março de 2020,
enviando-se a documentação do item 4.2 para o endereço international@ufop.edu.br com o assunto
"Inscrição Edital 02/2020 - Programa Living Lab Biobased Brazil".
4.1.1 A CAINT não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos que possam ocorrer
durante o período de inscrições;
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4.2 São documentos exigidos para inscrição:
4.2.1 Cópia da ficha funcional emitida pelo “Minha UFOP”
4.2.2 Formulário "Internship Assignment", (Anexo I), preenchido em inglês, com informações
sobre o projeto, sobre a vaga ofertada e com os dados do supervisor do estágio.
4.2.3 Currículo Lattes (PDF).
4.2.4 Se houver, certificado (PDF) de domínio de idioma estrangeiro, expedido por Escola de
Idiomas, curso de extensão/livres ou certificado de Exame de Proficiência.
5. SELEÇÃO
5.1 A seleção será feita por uma comissão formada por representantes da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (PROPP) e da Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAINT).
5.2 Serão observados os seguintes critérios para seleção:
5.2.1 Vinculação do professor proponente da vaga ao quadro efetivo da UFOP e a um dos
Programas de Pós-Graduação, conforme item 3.1 deste Edital;
5.2.2 Relação do projeto proposto para a vaga de estágio com a temática do Programa Living Lab
Biobased Brazil;
5.2.3 Adequação do preenchimento em inglês do formulário “Internship Assignment”, anexo I
deste Edital.
5.3 O resultado será publicado em ordem alfabética pelo nome do professor proponente, nas datas
informadas no Cronograma apresentado no item 07 deste Edital.
5.4 A seleção não garante que a vaga será preenchida, pois dependerá da aprovação da coordenação
do programa Living Lab Biobased Brazil e da manifestação de estudantes interessados.
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6. CRONOGRAMA
Data

Atividade

17 de fevereiro

Divulgação do Edital

17 de fevereiro a 08 de março

Período de inscrições

09 de março

Análise das candidaturas

10 de março

Divulgação do resultado final

13 de março, às 13h30

Reunião de Orientação

Entre agosto de 2020 e janeiro de 2021

Período provável de recepção dos estagiários

e/ou entre fevereiro e julho de 2021
7. DA DESCLASSIFICAÇÃO
7.1 Será sumariamente desclassificada do processo seletivo a proposta que:
7.1.1 Não atender ao disposto no item 5.2 deste Edital;
7.1.2 Não apresentar a documentação completa exigida para qualquer uma das etapas do
presente Edital.
7.1.3 Não respeitar os prazos descritos no presente Edital.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 A inscrição do candidato pressupõe concordância aos termos deste Edital.
8.2 Compete à CAINT resolver os casos relacionados ao Programa Living Lab Biobased Brazil não
contemplados por este Edital.

Jaqueline Pinheiro Schultz,
Coordenadora de Assuntos Internacionais.

ANEXO I

Living Lab Biobased Brazil
The Living Lab Biobased Brazil is a transnational Living Lab in the field of Biobased Economy,
created in 2014 by a consortium of Dutch Universities of Applied Sciences in collaboration with
several Brazilian universities. The Living Lab helps students with internships and graduation projects
in Brazil with the focus on Biobased Economy. We also help students finding accommodation, and
offer buddy support, Portuguese classes, a bye-bye meeting and an introduction weekend in Brazil

Internship for students with background in:
Undergraduate programs:
Research Project:
General background:

Goal of internship:

Activities:
The Project involves:

Starting date
(

) August/September, 2020.

(

) February/March, 2021.

The intern will be part of a research team lead by the adviser and supervised by:
Professor’s name:
Graduate Program at UFOP:
Professional Address:
E-mail:
Telephone:

Desirable skills/qualities of the student:

