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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, N.º 222 – TRINDADE 

CEP: 88.040-400 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE: +55 48 3721-6406 | E-MAIL: caa.sinter@contato.ufsc.br 

 
 

EDITAL Nº 12/SINTER/2015, DE 21 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
 
O Secretário-adjunto de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições previstas na Portaria n.º 2296/2013/GR, de 6 de dezembro de 2013, 
considerando o que dispõe o Programa Study of U.S. Institutes for Student Leaders of U.S. 
History and Government e tendo em vista a possibilidade da participação de alunos de cursos de 
graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) nesse Programa. 
 
RESOLVE: 

 
TORNAR PÚBLICO o presente Edital, que estabelece os princípios gerais para candidatura dos 
alunos de cursos de graduação da UFSC ao Programa Study of U.S. Institutes for Student 
Leaders of U.S. History and Government. 
 
1  DOS OBJETIVOS 
 
1.1 O Programa tem por objetivos prover aos alunos de graduação um profundo entendimento 
dos Estados Unidos da América e simultaneamente aumentar suas habilidades de líderes. 
 
1.2 O Programa cobrirá todos os custos dos selecionados, incluindo gastos com deslocamento, 
alimentação e acomodação, para participar do evento que ocorrerá no período de 9 de janeiro a 
13 de fevereiro de 2016, em Amherst, Massachusetts, Estados Unidos da América (EUA). 
 
1.3 A participação no Programa e a concessão de bolsas para os candidatos selecionados será 
totalmente gratuita, não estando condicionadas, em hipótese alguma, a qualquer pagamento em 
espécie. 
 
2  DO PÚBLICO ALVO 

 
Alunos de cursos de graduação da UFSC, desde que não estejam cursando o último semestre no 
momento da inscrição. 
 
3  DAS VAGAS 
 
Serão selecionados os três candidatos mais bem qualificados, cujos nomes e documentação serão 
encaminhados à Embaixada dos EUA em Brasília, que dará prosseguimento ao processo 
seletivo. 
 
4 DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 Para solicitar inscrições no Programa os alunos de graduação da UFSC deverão cumprir 
os seguintes requisitos: 



2 
 

 
• Ter fluência na língua inglesa, comprovado através de teste de proficiência. 
• Não ter concluído o curso de graduação até julho de 2016;  
• Ter entre 18 e 25 anos de idade; 
• Possuir pouca ou nenhuma experiência de estudo no exterior; 
• Demonstrar capacidade de liderança; 
• Preencher o formulário Nomination format, disponibilizado no sítio da Secretaria de 

Relações Internacionais (SINTER) (http://sinter.ufsc.br/). 
• Apresentar um breve ensaio (máximo de 750 palavras) escrito em inglês sobre as razões 

por que se interessou pelo Programa; 
• Apresentar carta de recomendação de um professor ou supervisor que ateste o 

comprometimento e as habilidades do indicado; 
• Apresentar Histórico Escolar. 
 
4.2 O candidato deverá enviar toda a documentação, em um único arquivo no formato .pdf, para 
o email usleaders@contato.ufsc.br entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro de 2015, sendo 
que as candidaturas que não estiverem neste formado serão desconsideradas.  
 
4.3 Os nomes dos selecionados nesta primeira etapa serão enviados pela SINTER para a 
Embaixada dos EUA em Brasília no dia 8 de outubro de 2015, que dará continuidade ao 
processo seletivo e será inteiramente responsável pela seleção final dos candidatos. 
 
5 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CANDIDATURA 
 
• Formulário Nomination format; 
• Documento comprobatório de proficiência na língua inglesa; 
• Histórico escolar; 
• Ensaio de no máximo 750 palavras; 
• Carta de recomendação. 

 
6  DA SELEÇÃO  
 
A seleção dos candidatos a serem indicados ao Programa Study of U.S. Institutes for Student 
Leaders of U.S. History and Government será feita primeiramente por uma comissão presidida 
pela SINTER, e posteriormente pela Embaixada dos EUA, com base nos documentos 
apresentados. 
 
7 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
A lista dos três alunos selecionados e indicados a continuar o processo seletivo será divulgado no 
sítio da SINTER (http://sinter.ufsc.br/) até o dia 8 de outubro de 2015.  
 
8 DOS RECURSOS 
 
Não há possibilidade de interposição de recurso a este Edital. 
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9 DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela comissão de seleção definida no item 6 deste 
Edital.  
 
10 CRONOGRAMA 
 
Etapa Período 
Inscrições junto à SINTER De 21/9/2015 a 6/10/2015 
Divulgação da pré-seleção feita pela SINTER 8/10/2015 
 
 
 

AGUINALDO ROBERTO PINTO 
 


