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EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE TURISMO PARA 

PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO INTERNACIONAL EM TURISMO E 

HOSPITALIDADE PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO TURISMO EM COOPERAÇÃO 

COM O REINO UNIDO E ESPANHA. 

 

1.  O Ministério do Turismo e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) tornam público o processo de convocação de instituições de ensino superior para 

seleção de 50 (cinquenta) estudantes dos cursos de Bacharelado/Licenciatura/Tecnólogo em 

Turismo e/ou Hospitalidade interessados em participar do Projeto Qualificação Internacional 

em Turismo e Hospitalidade em instituições de excelência no Reino Unido e 60(sessenta) com 

a Espanha.  
 O Projeto de Qualificação Internacional em Turismo e Hospitalidade tem como base o 

Memorando de Entendimento firmado entre o Ministério do Turismo da República Federativa 

do Brasil e o Governo do Reino Unido para Cooperação Técnica em Educação e Formação 

Profissional em Turismo, assinado em 23 de junho de 2014. 

O Projeto com o Reino Unido consiste na concessão de 50 (cinquenta) bolsas de estudo aos 

estudantes aprovados, segundo os critérios deste Edital, no processo seletivo para o curso a ser 

ministrado em instituições de ensino superior representadas pela Association of Colleges 

(AoC).  

Com o Reino da Espanha o Projeto de Qualificação Internacional em Turismo e Hospitalidade 

tem como base o Acordo de Cooperação no Domínio do Turismo firmado entre a República 

Federativa do Brasil e o reino da Espanha, em 18 de abril de 1997, promulgado pelo Decreto nº 

2.678, de 17 de julho de 1998. 

O projeto consiste na concessão de 60 (sessenta) bolsas de estudo aos estudantes aprovados, 

segundo os critérios deste Edital, no processo seletivo para o curso a ser ministrado em 

instituições de ensino superior representadas pela Fundación Del Gobierno de España para la 

Proyección Internacional de las Universidades Espanñolas-Fundación Universidades. 

2.  O aluno, para concorrer à seleção, deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

I – ser aluno com vínculo ativo a curso regular de graduação em Turismo da UFRN; 

II- ter nacionalidade brasileira; 

III - ter integralizado, no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo previsto do seu curso, no 

momento do início previsto da viagem de estudos; 

IV- ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) igual ou superior a 600 

pontos, em exames realizados entre 2009 e 2013. Caso o candidato tenha realizado mais de um 

exame durante este período, será considerado o de maior pontuação, segundo informação 

prestada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP;  

V - apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico, segundo 

critérios da IES(Os alunos serão classificados em ordem decrescente de acordo com o IRA);  

VI- preencher o formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.sri.ufrn.br e 

enviar digitalizado para o e-mail inscrições@sri.ufrn.br, indicando, no assunto, a palavra 

“Turismo”;   

VII- pré-inscrição obrigatória no portal CAPES (HTTP://inscricaomtur.capes.gov.br) até às 17 

horas do dia 14 de agosto de 2014, com o envio da seguinte documentação, em formato PDF, no 

campo específico no formulário de inscrição. Cada arquivo deverá ter tamanho inferior a 5MB: 

a)- histórico escolar de graduação; e 

b)-comprovante do teste de proficiência em língua inglesa ou espanhola; 
VIII-residir no Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção; 
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IX- comprovar proficiência em língua inglesa, com a apresentação de: 

a)- TOEFL (Test of English as Foreign Language) na modalidade iBT (Internet Based Test), 

com total mínimo de 48 pontos; ou  

b) IELTS (International English Language Testing System), com pontuação geral mínima de 

4.0 pontos; ou  

c) TOEFL (Test of English as Foreign Language) modalidade ITP (Institutional Test Program), 

com total mínimo de 460 pontos, a ser realizado conforme item 3- TESTE DE 

PROFICIÊNCIA.  

X- caso a opção seja a Espanha, comprovar proficiência em língua espanhola, por meio de : 

a) DELE (Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira) com, no mínimo, nível A1, a 

ser apresentado no momento da inscrição; ou 

b) certificado de conclusão de curso em nível, no mínimo, intermediário, no idioma 

espanhol, a ser apresentado no momento de inscrição. 

 

3. A seleção interna da UFRN obedecerá aos seguintes critérios, elaborados pelos responsáveis 

pelo cursos de Turismo da UFRN dos campi de Natal e do CERES: 

3.1. A seleção interna dos discentes dos cursos de Turismo da UFRN acontecerá em duas 

etapas, ambas classificatórias: I – IRA; e II – Análise de currículo.  

3.2. Cada uma das duas etapas terá peso igual a 0,5.  

3.3. Para a atribuição das notas em cada etapa, os candidatos deverão entregar o histórico 

escolar e o currículo lattes com documentos comprobatórios nas suas respectivas 

coordenações de curso. 

3.4. Para o IRA, será considerado o valor apresentado no histórico obtido através do 

SIGAA. 

3.5. Para a análise de currículo, serão consideradas as produções desenvolvidas nos últimos 

3 anos. 

3.6. Os fatores que serão considerados para efeito da análise do currículo são: 

 

Fator de Avaliação Pontuação 

Exercício de monitoria em nível superior 05 pontos por 

semestre 

Participação como aluno de iniciação científica em projeto de 

pesquisa certificado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação 

05 pontos por 

semestre 

Trabalhos apresentados em congressos ou similares 05 pontos por 

trabalho, limitado a 30 

pontos 

Trabalhos publicados em periódicos especializados que 

possuem o código ISSN. 

10 pontos por 

trabalho, limitado a 60 

pontos 

Participação em projetos ou atividades de extensão registrados 

na Pró-Reitoria de Extensão 

05 pontos por 

semestre 

Participação em eventos técnico-científicos 01 ponto por evento, 

limitado a 10 pontos 

 

3.7. Na análise do currículo, apenas serão pontuadas as atividades que tenham relação 

direta com a área de turismo. 



 

 

  

4. A ausência do cumprimento de algum dos requisitos listados caracteriza a candidatura como 

incompleta, tornando-a passível de cancelamento. 
5. Serão homologadas as inscrições de até 5 (cinco) alunos de Turismo, inscritos da UFRN, para as 

bolsas para o Reino Unido e  de até 5 (cinco)  alunos para a Espanha, também inscritos na UFRN, 

que concorrerão nacionalmente ao total de 50 oferecidas para o Reino Unido e 60 oferecidas para a 

Espanha. 

6. A seleção será realizada por comissão designada pelo Secretário de Relações Internacionais da 

UFRN, de acordo com a resolução nº 171/2013-CONSEPE, de 05 de novembro de 2013, mediante 

desempenho acadêmico do candidato mensurado pelo Índice de Rendimento Acadêmico (IRA).  

 

7. Os critérios de desempate serão, em ordem de prioridade: 

I - o aluno que possuir o menor número de reprovações em componentes curriculares. 

II - o aluno que estiver mais próximo de 50% da carga horária total do curso; 

III – o aluno que apresentar maior idade. 

 

8. O resultado será publicado no site da Secretaria de Relações Internacionais www.sri.ufrn.br na 

data provável de 09 de setembro.  As informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira 

responsabilidade, dispondo a Secretaria de Relações Internacionais da UFRN do direito de excluir 

da seleção aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das 

consequências cíveis e penais decorrentes de declarações falsas. 

 

9. A Secretaria de Relações Internacionais não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 

recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como fatores que impossibilitem a transferência 

de dados. 

 

Natal, 06 de agosto de 2014. 

 

 

 

Márcio Venício Barbosa 

Secretário de Relações Internacionais 
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