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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

CHAMADA PÚBLICA N.002/2022/SRI/CEFET-MG  

SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO PARA 

CURSO DE ACADEMIC WRITING AND PRESENTATION SKILLS 

A Secretaria de Relações Internacionais (SRI), em parceria com o Regional English Language Office 

(RELO) ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, torna pública a chamada para seleção de 

estudantes de graduação do CEFET-MG para o Curso de Academic Writing and Presentation Skills for 

Academic Purposes, conforme as disposições estabelecidas a seguir. 

1. DO OBJETIVO 

Selecionar estudantes dos cursos de Graduação do CEFET-MG, de todos os campi, para participarem do 

Curso de Academic Writing and Presentation Skills for Academic Purposes. 

2. DA DESCRIÇÃO DO CURSO NO CEFET-MG E DAS VAGAS 

O Curso de Academic Writing and Presentation Skills for Academic Purposes será oferecido pelo CEFET-

MG, por meio da SRI, em parceria com o RELO ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. 

Como parte dos esforços de internacionalização do CEFET-MG, o curso visa a aperfeiçoar as habilidades 

dos estudantes de graduação em relação à escrita, publicação e apresentação de textos acadêmicos em língua 

inglesa, bem como preparar os alunos para uma possível mobilidade acadêmica internacional 

O Curso será realizado na modalidade online, ministrado integralmente em língua inglesa por um 

especialista americano indicado pelo RELO, para duas turmas diferentes, sendo os encontros síncronos, nos 

seguintes dias e horários: 

- TURMA 1: terça-feira, de 11h às 12h30 

- TURMA 2: quinta-feira, de 11h às 12h30 

Atividades assíncronas: a serem definidas pelo especialista responsável pelo curso. 

O período de realização do curso consta do item 9 - Cronograma. 

Serão ofertadas 50 vagas, sendo 25 para cada turma. 

3. DO PÚBLICO-ALVO E DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

O público-alvo são estudantes regularmente matriculados nos cursos de Graduação, de todos os campi do 

CEFET-MG 

Para candidatar-se, o estudante deverá obedecer aos seguintes requisitos: 
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I. Ter concluído 50% do curso, no mínimo; 

II. Ter disponibilidade e equipamento apropriado para participar dos encontros online e desenvolver as 

atividades assíncronas; 

III. Possuir proficiência em língua inglesa - mínimo nível intermediário (B1 ou B2), comprovado por meio 

de resultado de teste de proficiência ou preenchimento de autodeclaração (modelo no Apêndice I)*. 

*O aluno que faltar com a verdade na autodeclaração será excluído do curso e impedido de participar de 

futuros editais de mobilidade.   

4. DA INSCRIÇÃO: 

4.1. Os interessados deverão preencher o Formulário de Inscrição disponível em 

https://www.sri.cefetmg.br/editais-de-mobilidade/, no período estabelecido no item 9 – Cronograma, 

anexando os seguintes documentos em formato PDF: 

I.  Histórico escolar completo e atualizado; 

II.  Comprovante de proficiência em inglês ou autodeclaração, conforme item 3 - III desta Chamada. 

4.2. Não serão aceitas inscrições incompletas, nem realizadas por outro meio e/ou fora do prazo estabelecido. 

4.3. Ao se inscrever, o estudante atesta que todas as informações prestadas são verdadeiras. 

4.4. A comunicação entre os estudantes e a SRI, durante o processo seletivo, deverá ser apenas por meio do 

correio eletrônico sri@cefetmg.br. 

5. DA SELEÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 

5.1 A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: (i) análise e homologação da documentação 

apresentada no ato da inscrição e (ii) sorteio eletrônico dos candidatos com inscrição homologada. 

5.2 O sorteio eletrônico será público e realizado online, cujo link para acompanhamento será fornecido aos 

candidatos, por e-mail. 

5.3 O resultado da análise da documentação e o do sorteio serão divulgados na página da SRI, em data 

estabelecida no item 9 - Cronograma. 

5.4 Caberá recurso contra o resultado da primeira etapa. O recurso deverá ser enviado para o e-mail 

sri.mobilidadediscente@gmail.com, no prazo estabelecido no item 9 – Cronograma. 

5.5 Em caso de desistência, alunos excedentes poderão ser convocados para fazer parte do curso, desde que 

haja tempo hábil para acompanhar as atividades. 

5.6 Ao término do curso, os alunos farão jus ao certificado de conclusão, desde que cumpridos 75% de 

frequência e entregues todas as atividades propostas no curso. 

6. DAS NORMAS GERAIS APLICÁVEIS 

6.1 A inscrição dos estudantes no Curso Academic Writing and Presentation Skills for Academic Purposes 

implica no conhecimento e na aceitação das normas estabelecidas por esta Chamada. 

mailto:sri.mobilidadediscente@gmail.com
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6.2 A SRI tem amplos poderes para orientar, realizar, apurar, divulgar e fiscalizar o processo seletivo, bem 

como o desenvolvimento do Curso. 

7. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou especiais serão resolvidos pela SRI. 

8. DO PRAZO DE VALIDADE 

Esta Chamada entra em vigor na data de sua aprovação, com validade até 30 dias após o fim do processo 

seletivo de que trata. Para conhecimento de todos, determino que se dê ampla divulgação no âmbito deste 

Centro. 

 9. CRONOGRAMA 

Descrição Datas 

Inscrições 10 a 17/03 às 9:00h 

Análise da documentação 17 a 18/03 

Resultado preliminar da 1ª etapa 18/03 

Interposição de recurso contra o resultado da 1ª etapa 19 e 20/03 

Resultado final da 1ª etapa 22/03 

Realização do  sorteio (2ª etapa) 23/03 às 10h 

Resultado do sorteio (2ª etapa) 24/03 

Período de realização do curso 28/03 a 28/07/2022 

Belo Horizonte, 04 de março de 2022. 

  

(assinado digitalmente via SIPAC) 

Profª. Drª. Maria Cristina Ramos de Carvalho 

 Secretária de Relações Internacionais do CEFET-MG 
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Apêndice I 

 

DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA 

  

Eu, _______________________________________, portador(a) do CPF: __________________________, 

Documento de Identidade ____________________, estudante do curso de graduação  

_______________________________, do Campus ________________________________, estou ciente 

das  regras de participação na CHAMADA PÚBLICA N. 002/2022/SRI/CEFET-MG, de 04 de março de 

2022, e declaro que possuo o nível de proficiência (    ) Intermediário (    ) Avançado em língua inglesa, 

equivalente a (    ) B1 (    ) B2 (    ) C1 (    ) C2,  do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas 

(CEFR). 

 

 

  ____________________________________ 

Local e Data 

 

________________________________________ 

Assinatura do declarante 


