
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

EDITAL  06/2017 – SRI/UFRN 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE INTERCÂMBIO DE ALUNOS DE 

GRADUAÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA O 

PROGRAMA MARCA – 2017. 

 

A Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFRN,  torna público o Edital de 

inscrição e seleção de alunos de graduação do curso de  Arquitetura e Urbanismo para o 

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA REGIONAL – MARCA, acreditado no 

MERCOSUL, para o segundo semestre de 2017, de acordo com o convênio firmado entre a 

UFRN/MEC/CAPES/MARCA/MERCOSUL. 

O Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados (MARCA) foi 

desenvolvido e implementado pelo Setor Educacional do Mercosul atendendo a duas prioridades 

do planejamento estratégico do setor: a melhoria da qualidade acadêmica, por meio de sistemas 

de avaliação e acreditação, e a mobilidade de estudantes, docentes e pesquisadores entre 

instituições e países. Participam deste programa os países membros Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, e associados, Bolívia e Chile, do Mercosul.   

1. DAS VAGAS E INSTITUIÇÕES PARA MOBILIDADE 

1.1. Serão oferecidas 04 (quatro) vagas para mobilidade acadêmica de alunos do curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo, da UFRN, nas seguintes universidades, conforme  

quadro a seguir:  

 

Instituição Cidade/País Nº de vagas 

 

UNMdP – Universidad 

Nacional de Mar del Plata 

 

 Mar del Plata/  

Argentina 

01 

 

 

UNT – Universidad Nacional 

de Tucumán 

San Miguel de 

Tucumán – Argentina 

 

01 

UMSFX - Universidad Mayor 

San Francisco Xavier de 

Chuquisaca.   

Sucre  - Bolívia 01 

 

UNA – Universidad Nacional 

de Asunción  

 

Asunción  - Paraguay 

 

01 



2. DOS REQUISITOS GERAIS À CANDIDATURA: 

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

I – ser aluno com vínculo ativo no curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFRN; 

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

no  momento do início previsto da viagem de estudos; 

III - estar matriculado no período letivo 2017.1; 

IV  -  não estar com o programa trancado ou com todos os componentes curriculares trancados 

no  período letivo 2017.1; 

V- Apresentar o resultado do ENEM, em teste realizado após 2009, com pontuação igual ou 

superior a 600 pontos;   

VI- apresentar Índice de Eficiência Acadêmica Normalizado (IEAN) com média a partir de 500 

pontos; 

VII – não ter ingressado na UFRN por meio do Programa de Estudantes Convênio de Graduação; 

VIII-  ser  brasileiro,  nato  ou  naturalizado e maior  de  18  anos; 

IX-  não  ter  participado  de  nenhum  programa acadêmico internacional, promovido pela 

UFRN e seus parceiros conveniados, entre o período de 2016 e 2017. 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 05 de junho à 10 de junho de 2017, através do 

e-mail inscricoes@sri.ufrn.br  

3.2. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

I- Envio dos documentos abaixo relacionados, como anexo digitalizado (PDF), para o e-mail 

inscricoes@sri.ufrn.br, no período de 05 de junho à 10 de junho de 2017. 

a)  formulário  de  inscrição  disponível  no ANEXO I, deste Edital, devidamente  preenchido e 

assinado pelo candidato; 

b) Print Screen da página do SIGAA que disponibiliza o percentual do curso integralizado; 

c) Relatório de índices acadêmicos, do SIGAA; 

d) Comprovante do resultado do ENEM, em teste realizado após 2009, com pontuação igual ou 

superior a 600 pontos; 

e) Índice de Eficiência Acadêmica Normalizado (IEAN) com média a partir de 500 pontos. 

f) Histórico atualizado. 

 



4. DA SELEÇÃO 

4.1.Somente os alunos que atenderem a todos os requisitos gerais à candidatura, informados no 

item 2.1, serão avaliados. 

4.2 Os alunos serão classificados em ordem decrescente de acordo com  o IEAN  e serão 

distribuídos  entre as universidades de acordo com a ordem classificatória e de preferência 

escolhida no formulário de inscrição,  podendo  ser  alterada,  após  seleção,  com  a  autorização  

da  SRI,  caso  não  exista  o  curso  na  universidade de destino. 

4.3 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 Eficiência Acadêmica 

Normalizado (IEAN). 

4.4 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. 

4.5  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. 

5. DA CONCESSÃO DA BOLSA 

5.1 A bolsa será outorgada conforme os termos do Convênio 

UFRN/MEC/CAPES/MARCA/MERCOSUL: 

5.2  O estudante brasileiro receberá da CAPES o auxílio deslocamento US$ 736,00 (setecentos e 

trinta e seis dólares), o auxílio instalação US$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte dólares) e o seguro 

saúde US$ 90,00 (noventa dólares).   

6. CRONOGRAMA 

Atividades 

 

Datas 

Lançamento do Edital na UFRN 05/junho/2017 

 

Inscrição na UFRN -  envio dos 

documentos (PDF) para o e-mail: 

inscricoes@sri.ufrn.br  

05 a 10/junho/2017 

Publicação dos resultados na UFRN 12/junho/2017 

Envio da lista dos estudantes 

selecionados para a Universidade de 

destino e Ponto Focal do MARCA 

 

15/junho/2017 



7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 O Programa MARCA poderá, em função de aspectos formais e normais existentes nas 

legislações brasileiras e do país de destino e a seu único e exclusivo critério, alterar ou encerrar a 

chamada proposta, independentemente do já estabelecido. 

7.2 Os estudantes pré-selecionados para participar do Programa devem ter conhecimento dos 

Princípios Gerais do Programa MARCA, disponíveis em http://programamarca.siu.edu.ar/.  

7.3 Os estudantes pré-selecionados para participar do Programa terão a sua disposição para a 

leitura a Declaração de concordância com os termos do Edital e com as prescrições dos “Guias 

de Trâmites Administrativos”, fornecido pelo MEC. 

7.4 A participação do estudante não caracteriza transferência de vínculo da UFRN para as 

universidades constantes do Programa MARCA. 

7.5 A equivalência das disciplinas cursadas na universidade conveniada será aproveitada no 

currículo da UFRN. Para tanto, o aluno deverá aprovar com a coordenação do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFRN e com a universidade de destino, as  condições de 

aproveitamento do programa de curso. 

7.6 A aceitação final do aluno pré-selecionado pela UFRN fica a cargo da universidade de 

destino. 

7.7 É responsabilidade do aluno selecionado providenciar alojamento e alimentação junto a 

instituição de destino. Por isso, sugere-se fazer estudo prévio dos custos de vida da região 

indicada para o intercâmbio.  

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 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. 

8.2 Os candidatos selecionados para o PROGRAMA deverão, sob sua exclusiva 

responsabilidade, tomar todas as providências necessárias à viabilização de suas respectivas 

participações no PROGRAMA, especialmente no que se refere à obtenção de vistos, passaporte e 

demais providências. 

8.3. O candidato selecionado fará jus somente ao valor da concessão da bolsa  pelo Programa 

MARCA/CAPES,  designado no item 5.2 deste Edital,  não cabendo responsabilizar a UFRN 

por pagamentos adicionais relativos à viagem, tais como bilhete aéreo, apólice de seguro 

internacional, obtenção de visto, ou ainda, despesas referentes à subsistência no país de destino 

para a mobilidade internacional. 

 

http://programamarca.siu.edu.ar/


8.4 O resultado será publicado no site da Secretaria de Relações Internacionais e 

Interinstitucionais, www.sri.ufrn.br, na data provável de 12 de junho de 2017. 

8.5 Os casos omissos e as informações complementares poderão ser obtidos na íntegra no site do 

Programa MARCA em:  http://programamarca.siu.edu.ar/index_portugues.php . 

 

 

Natal, 02 de junho de 2017. 

Márcio Venício Barbosa 

Secretário de Relações Internacionais e Interinstitucionais. 

 

 

  

http://www.sri.ufrn.br/
http://programamarca.siu.edu.ar/index_portugues.php


 

 
ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PROGRAMA MARCA 2017 

 

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA REGIONAL – MARCA – para o curso 

de  Arquitetura e Urbanismo, acreditado no MERCOSUL, para o segundo semestre de 

2017, de acordo com o convênio firmado entre a 

UFRN/MEC/CAPES/MARCA/MERCOSUL. 

ATT.:  Digitar os dados. Não escrever à mão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo:___________________________________________________ 

 

Matrícula: ______________________________________ 

 

Nº Identidade:_______________________________________ 

 

Nº CPF: ___________________________________________ 

 

Curso:___________________________________________________________ 

 

Telefone Celular:           (____)_______________________ 

 

Telefone Residencial :  (_____)______________________ 

 

Email:___________________________________________________________ 

 

Endereço:________________________________________________________ 

 

Cidade:__________________________________________________________ 

 

Estado_________________________CEP:_____________________________ 

 

Universidade de destino:_____________________________________________ 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do aluno 

inscricoes@sri.ufrn.br 


