
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA O PROGRAMA MOBICOMP -
PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA ENTRE A UFRN

E A RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN, HOLANDA
DESTINADA A ALUNOS DOS CURSOS DE 

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO,
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E ENGENHARIA DE SOFTWARE.

1. Objeto da seleção: Selecionar candidatos à mobilidade acadêmica de um período letivo (2014.1) na 
Radboud University Nijmegen, Nijmegen, Holanda, no contexto do projeto MobiComp, aprovado pela 
CAPES em resposta ao edital do Programa BRANETEC.

2. Vagas:
 1 vaga para um(a) aluno(a) do curso de Bacharelado em Ciência da Computação;
 1 vaga para um(a) aluno(a) do curso de Engenharia da Computação; e
 1 vaga para um(a) aluno(a) do curso de Engenharia da Software.

3. Benefícios oferecidos pela CAPES:
 Passagem aérea
 Auxílio instalação (110 euros/mês)
 Seguro saúde (70 euros/mês)
 Bolsa de 870 euros/mês.
Observação: Todos os gastos e procedimentos com a preparação da viagem, inclusive com a obtenção de 
visto, são de responsabilidade do aluno.

4.  Datas importantes:
 publicação do edital: 14/8/2013 
 período de inscrições: de 20/8/2013 a 06/9/2013 
 confirmação de inscrições (verificação dos itens 1 a 7 dos critérios de seleção): 10/9/2013
 processo seletivo:  de 16 a 20/9/2013

5. Critérios de seleção e classificação: Considerando o que estipula o projeto aprovado pela 
universidade parceira e pela CAPES, o aluno selecionado passará um período letivo na Universidade 
Radboud de Nijmegen, na Holanda, cursando disciplinas em inglês. Trata-se de disciplinas de 
computação avançada da universidade parceira e, por essa razão, o aluno selecionado deverá ter 
alcançado o quarto ano da graduação, apresentando um desempenho acadêmico exemplar. Nesse 
contexto, são condições obrigatórias para o candidato à mobilidade através deste edital:

1) ser aluno com vínculo ativo no curso de Bacharelado em Ciência da Computação ou no curso de 
Engenharia de Computação ou no curso de Bacharelado em Engenharia de Software da UFRN;

2) estar matriculado no período letivo 2013.2;

3) não estar com o programa trancado ou com todos os componentes curriculares trancados no período 
letivo 2013.2;

4) ter ingressado no curso de Bacharelado em Ciência da Computação ou no curso de Bacharelado em 
Engenharia de Software da UFRN em 2011 ou 2010; ou ter ingressado no curso de Engenharia da 
Computação da UFRN pelo reingresso de segundo ciclo após conclusão do Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia, em 2013 (2013.1 ou 2013.2).

5) possuir no máximo uma reprovação em disciplina no curso (para os candidatos do curso de Engenharia 
da Computação serão consideradas as reprovações durante o curso de primeiro ciclo - BCT);



6) ter integralizado (ou estar cursando em 2013.2) disciplinas e/ou atividades de maneira a possuir um 
mínimo de 12 créditos (180 horas) e um máximo de 54 créditos (810 horas) pendentes, a serem cursados 
em 2014, excluídos:

a) no caso de aluno da Ciência da Computação: as horas correspondentes aos componentes obrigatórios 
TCC, seminários e atividades complementares.

b) no caso de aluno da Engenharia da Computação e da Engenharia de Software: as horas correspondentes 
aos componentes obrigatórios TCC, estágio supervisionado  e atividades complementares.

6. O processo seletivo será composto dos seguintes itens eliminatórios: 

1) Seleção Interna de acordo com Edital 001/2013 - SRI disponível no site: www.sri.ufrn.br

2) Comprovação de fluência na língua inglesa. São aceitos: TOEFL (Test of English as Foreign 
Language), nas modalidades iBT (Internet Based Test) com no mínimo 80 pontos, ou PBT (Paper Based 
Test) com no mínimo 550 pontos, ou CBT (Computer Based Test) com no mínimo 213 pontos, ou IELTS 
(International English Language Testing System) com no mínimo 6.0 pontos; ou avaliação realizada pelo 
instituto ÁGORA, da UFRN, com nota mínima 7,0 (sete) em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

3) Entrevista na qual o candidato deverá demonstrar possuir o perfil necessário para o programa de 
intercâmbio.

4) Avaliação de plano de estudos a ser preparado pelo aluno, e apresentado durante a entrevista, 
mostrando as disciplinas às quais se candidata na universidade parceira, como elas integrarão a sua 
formação e o plano de estudos após seu retorno da mobilidade e até a conclusão do curso.

Os alunos habilitados serão classificados em ordem decrescente de acordo com o IEAN. 

Os critérios de desempate serão, em ordem de prioridade:

I -  participação em atividades de iniciação científica,
II - maior idade.
Observação: a data de referência para os dados relativos ao histórico do aluno (índices, matrículas, etc.) 
será 6/9/2013. Qualquer alteração após essa data será desconsiderada.
Inscrições:
As inscrições serão entregues no período de 20 de agosto a 6 de setembro de 2013, na Secretaria de Relações Internacionais,
pessoalmente, no horário de 08h às 12h e 13h30 às 17h30. 
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