CHAMADA: PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES BRASIL –
COLÔMBIA – BRACOL
Estão abertas as inscrições para o programa de mobilidade de estudantes de graduação
BRACOL. O programa oferece vagas para estudantes da UFSCar, para o segundo semestre
letivo de 2016, para as seguintes universidades colombianas: a Universidad Autónoma de
Manizales e Universidad Francisco de Paula Santander, com 01 (uma) vaga para cada
universidade.
Os cursos elegíveis são:
Universidad Autónoma de Manizales: Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção
(São Carlos), Administração, Ciências Sociais, Ciência da Computação e Ciências Econômicas.
Universidad Francisco de Paula Santander: Engenharia de Produção (São Carlos),
Engenharia Mecânica, Engenharia Agronômica, Administração, Ciência da Computação,
Enfermagem e Gerontologia.
Para participarem, os estudantes devem se inscrever diretamente nas coordenações de
curso. Cada coordenação ficará responsável por selecionar um candidato titular e dois suplentes.
As inscrições começam hoje, mas sua finalização ficará a cargo de cada coordernação.
Os requisitos para a seleção são:
1) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFSCar (status “ativo cursando”);

2) Ter integralizado, até o final do segundo semestre de 2015, no mínimo 40% e no
máximo 90% dos créditos necessários para a conclusão do curso;
3) Não estar em semestre de colação de grau (candidato à formatura) no momento da
realização do intercâmbio. O estudante deve cursar o intercâmbio no segundo semestre de
2016 e ter, após isto, pelo menos mais um semestre com disciplinas a serem cursadas
quando voltar para a UFSCar;
4) Ter Média Ponderada Total (presente no Histórico Escolar) igual ou superior a 6,5
(seis e meio);
5) Não apresentar disciplinas desistentes e mais que 02 (duas) reprovações no último
semestre encerrado (2º semestre de 2015);
6) Não apresentar mais que 06 (seis) reprovações no total de semestres cursados até o
último semestre encerrado (2º semestre de 2015);
7) Não ter participado de programas de mobilidade com auxílio financeiro da UFSCar ou de
outras instituições;
8) Comprovante de proficiência em língua espanhola (não obrigatório, mas recomendável);
9) Além disso, outras medidas complementares de avaliação podem ser usadas, como
participação em atividades de extensão e pesquisa, entrevista para investigar interesses e
potencial dos candidatos para a mobilidade, e/ou análise do CV dos estudantes, carta de
motivação do candidato, dentre outras que se julgarem necessárias.
Tendo em vista que temos mais de um curso compatível com os que estão disponíveis
pelas universidades colombianas e podemos enviar apenas 02 (dois) estudantes, a seleção final
ficará a cargo da Coordenação Institucional do Programa na UFSCar juntamente com uma
Comissão. A comissão levará em conta os seguintes requisitos para a escolha: (1) Média
Ponderada Total mais alta; (2) menor número de disciplinas trancadas, canceladas e/ou
reprovadas; (3) maior número de créditos integralizados, não podendo ser menos que 40% e mais
que 90% até o final do segundo semestre de 2015; (4) e curso de graduação que ainda não tenha

enviado estudantes para este programa. A realização de atividades de pesquisa e/ou extensão e
proficiência em língua espanhola não são requisitos obrigatórios, porém terão peso no momento
da escolha dos selecionados pela comissão. A proficiência em língua espanhola não é
obrigatória para o Programa Bracol, entretanto é fortemente aconselhável que o estudante em
mobilidade tenha conhecimento básico de espanhol, uma vez que as disciplinas serão ministradas
no referido idioma.
As instituições de destino disponibilizarão aos estudantes moradia e alimentação, ou
uma quantia em dinheiro equivalente a esses gastos para que os estudantes possam se alojar e se
alimentar. Ficam a cargo dos estudantes as despesas com a viagem (passagem aérea ida e volta),
traslado até a cidade da universidade de destino, seguro de saúde internacional completo (que
inclua seguro de vida, seguro de saúde, de acidentes e repatriação, e que tenha como duração o
período completo de mobilidade estudantil) e demais despesas que possam ocorrer.
Para o esclarecimento de dúvidas, entrar em contato com Natália, secretária executiva da
SRInter, pelo email: natalia-srinter@ufscar.br ou pelo telefone 3351-8402.

