
                      

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MOBILIDADE UNITINS – UCLM 1/2022 

A Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, por meio da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa (PROPESP) e do setor de Relações Internacionais (RINT), 

anuncia a abertura de edital para seleção de 01 (UM) estudante de pós- graduação 

da UNITINS para realizar intercâmbio de mobilidade para a Universidade de Castilla 

e La-Mancha (UCLM - Espanha) no segundo semestre de 2022 pelo período de um 

ano letivo. 

1. DOS REQUISITOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO   

Para participação, o candidato deverá atender, cumulativamente, aos seguintes 

requisitos:     

1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no 

Brasil; 

1.2 Ser estudante regularmente matriculado em curso de pós-

graduação da UNITINS e com vínculo ativo; 

1.3 Cursar/ter cursado disciplinas na UNITINS durante o semestre 

anterior ao período de intercâmbio previsto neste edital; 

1.4 Comprovar proficiência em língua espanhola. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 A inscrição implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às 
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

2.2  A inscrição deverá ser realizada até o dia 1 de julho 
de 2022 via rint@unitins.br. 

2.3 O candidato deverá realizar a inscrição com os seguintes 
documentos anexados em arquivos .pdf: 

2.3.1 Carta de Motivação de no máximo 1 (uma) página, em 
português, explicitando sua motivação para realizar o 
intercâmbio de mobilidade acadêmica na UCLM e seus planos 
acadêmicos e/ou profissionais futuros e benefícios decorrentes 
da participação neste intercâmbio de mobilidade. 

2.3.2 Passaporte dentro da validade (página onde é apresentada a 
validade do documento) ou seu protocolo de 
solicitação/renovação. 

2.3.3 Planos de Estudos devidamente assinado, constando o 
conjunto mínimo de 02 (dois) disciplinas relacionadas à 
habilitação cursada na UNITINS pelo candidato e elaborado de 
acordo com instruções e em modelo obrigatório disponível no 
Anexo I. 
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2.3.4 Declaração de vínculo em curso de pós-graduação 

2.4 Os documentos anexados quando da inscrição online devem 
ser legíveis e reproduzir integralmente o conteúdo a que se 
propõem. 

2.5 As informações prestadas quando da inscrição online devem ser 
verdadeiras e são de inteira responsabilidade do candidato, que 
fica ciente de que qualquer falsa informação, omissão ou erro 
implicará sua exclusão do processo seletivo, a qualquer 
momento. 

2.6 A RINT não se responsabiliza por inscrições via internet não 
recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação ou outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 

2.7 Por ocasião da inscrição, não será aceita qualquer 
documentação posteriormente à data-limite. 

2.8 Inscrições incompletas, efetuadas erroneamente ou não 

enviadas serão invalidadas. Uma vez enviada, a inscrição não 

estará mais sujeita a alteração por parte do candidato. 

  3. DA CLASSIFICAÇÃO 

3.1 A seleção dos candidatos será definida em etapa única por meio 
de uma entrevista com banca avaliadora convocada pela RINT 

e pela PROPESP-UNITINS que avaliará segundo o disposto: a 

Carta de Motivação (25 pontos), o Plano de Estudos (25 

pontos), a proficiência linguística (25 pontos), e a entrevista (25 

pontos), de um total de 100 pontos. 

3.2 A proficência em língua espanhola será avaliada em entrevista 

no momento de convocação da banda avaliadora. O candidato 

deverá mostrar fluência e boa desenvoltura em língua 

espanhola.  

3.3 A convocação para participação de entrevista com a banca de 

avaliação com a data, local e horário será feita por e-mail pela 

RINT. 

3.4 Ao término das entrevistas, a banca avaliadora informará à 

RINT a ordem de classificação dos candidatos. 

  4. DA INDICAÇÃO PARA A VAGA 

4.1 Caberá à RINT realizar a indicação do selecionado para 
participação no programa de mobilidade e intermediar o 

processo documental com a universidade estrangeira de 

destino. 

4.2 O candidato selecionado deve indicar o aceite da vaga por e-
mail. 

  5. DA DESISTÊNCIA   

5.1 Em caso de desistência da vaga de intercâmbio concedida, o 

candidato deverá comunicar a RINT por e-mail. 
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5.2 O prazo máximo para comunicar a desistência da vaga será a 

data final do período de confirmação de aceite. 

6. DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO INTERCÂMBIO 

6.1 Em caso de admissão, o(a) estudante receberá uma Carta de 

Aceite emitida pela instituições estrangeira e, somente após seu 

recebimento, deverá iniciar os trâmites relacionados à compra 

de passagem aérea e demais providências relativas ao 

intercâmbio, de acordo com instruções da instituição de 

acolhimento. 

6.2 O intercâmbio deverá ocorrer no período determinado, sem 
possibilidade de transferência para semestres posteriores, salvo 

se solicitada pelas instituições estrangeira. A impossibilidade de 

iniciá-lo no período determinado acarretará a perda do direito de 

usufruir da vaga, e o(a) desistente incorrerá em penalidade 

imposta em casos de desistência tardia 

7. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Lançamento do edital 27/06/2022 

Período de inscríções e entrega 

dos documentos 

27/06/2022 à 01/07/2022 

Entrevista com a banca 

avaliadora  

04/07/2022 

Publicação do resultado 07/07/2022 

Confirmação do aceite 07/07/2022 

 

8.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 A inexatidão das informações e/ou a irregularidade nos 

documentos, verificada(s) a qualquer tempo, em especial por 

ocasião da inscrição e da ocupação da vaga, bem como o não 

atendimento às condições estabelecidas no presente edital 

implicarão a exclusão do candidato do processo seletivo a 

qualquer tempo. 

8.2 Este Edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações, 
acréscimos ou revogação, enquanto não consumada a 

providência ou o evento que lhe disser respeito. 

8.3 A comunicação direta com o(a) estudante aprovado(a) será feita 
única e exclusivamente por meio de seu e-mail da RINT. 

8.4 Não caberá recurso após publicação do resultado, inclusive no 
que diz respeito à alteração de quaisquer publicações 

antecedentes em virtude de deferimento de Recurso ou 

desistência de outrem. 
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8.5 Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos 

pela Comissão Institucional de Internacionalização – CII 

8.6 Para esclarecimento de eventuais dúvidas, consulte o setor de 
Relações Internacionais – RINT – UNITINS. 

 

Palmas/TO, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

Assinatura digital 

 Drª. ANA FLÁVIA GOUVEIA DE FARIA  

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 PORTARIA/UNITINS/N.022/2019/GABREITOR 

 

 

 

Assinatura digital 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 

Ato nº 820-NM 
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ANEXO I 

CONTRATO DE ESTUDIOS UCLM/ UCLM´S LEARNING AGREEMENT 
Año académico/Academic year:2022/23 

1C 2C AÑO/ANNUAL 
 

ASIGNATURAS/ SUBJECTS 

Código UCLM de la 

Asignatura/ UCLM´s 

code for the subject 

 
Nombre de la asignatura/ Name of the 

subject 

Número de créditos 
ECTS: Number of ECTS 

credits 

 
1º semester C1 /1º semester C1 2º 

semester C2 / 2º semester C2 

Anual: AN / Annual: AN 

    

    

    

    

    

    

    

Listado de asignaturas de la UCLM/ List of UCLM´s subjects: 
https://www.uclm.es/misiones/estudios/catalogodeestudios?tipo=G 

 
 
 

Apellidos, nombre/ Surname, name: 

Correo-e/ E-mail: 

Nº Pasaporte / Passport number: 

Universidad de origen/ Sending institution: 

País/ Country: 

Persona de contacto en Universidad de origen/ Home University contact person for the exchange: 

 
FOTO/ 

PHOTO 

Universidad de destino/ Receiving institution: UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, ESPAÑA/ UNIVERSITY OF CASTILLA-LA 
MANCHA (SPAIN) 

Campus: Facultad/ Faculty: 

Firma del estudiante/ Student’s signature: Fecha / Date 

INSTITUCIÓN DE ORIGEN/ SENDING INSTITUTION: 

Confirmamos que el contrato de estudios propuesto es aceptado/ We confirm that the proposed programme of study is approved: 

Firma/ Representative’s signature Fecha/ Date: 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Confirmo que el contrato de estudios propuesto es aceptado/ I confirm that the proposed programme of study is 

approved: 
Firma Coordinador de movilidad de Facultad UCLM/ 
Faculty 
coordinator’s signature: 

Fecha/ 
Date: 
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