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EDITAL DE INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO 

 
USEK International Summer School - LÍBANO 

 
 

O Reitor da EMGE - Escola de Engenharia de Minas Gerais, em parceria com a Holy 

Spirit University of Kaslik, torna público à comunidade acadêmica o EDITAL DE 

PROCESSO SELETIVO para o PROGRAMA “USEK International Summer School”, 

de acordo com as seguintes disposições: 

 

1 DO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO 

1.1 O Programa de Intercâmbio “USEK International Summer School” terá duração de 

duas semanas, de 30 de junho a 13 de julho de 2019. 

1.2 O Programa básico do curso pode ser acessado pelo link: 

http://bit.ly/USEK_SummerCourse. 

 Temas contemporâneos no oriente médio; 

 Introdução ao estudo da língua árabe; 

 Dança e folclore tradicional – cultura; 

 Enologia; 

 Programa social: jantares, excursões, filmes etc. 

1.3 Se houver participação de cinco intercambistas da EMGE, poderá ser realizado um 

curso referente a áreas de estudo de Engenharia e/ou Ciência da Computação. 

1.4 O curso será totalmente em inglês. 

1.5 O alojamento dos intercambistas da EMGE será no campus da Universidade USEK, 

em Beirute.  

1.6 Os valores podem ser consultados em http://bit.ly/USEK_Brochura e no item 5 

deste edital. 

http://bit.ly/USEK_SummerCourse
http://bit.ly/USEK_Brochura


2 DOS OBJETIVOS 

2.1 O Programa visa preencher até 5 (cinco) vagas para o curso de versão da USEK, a 

docentes e discentes da EMGE, mediante financiamento a ser promovido nos termos 

deste Edital. 

2.2 O Programa contemplará o financiamento dos custos relativos aos valores do curso 

e suas taxas, hospedagem, seguro-viagem, traslado-aeroporto e transporte aéreo, sendo 

este opcional. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições para o processo seletivo estarão abertas de 10 a 21 de abril de 2019, a 

serem realizadas pelo Portal Acadêmico. 

 

4 DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 É necessário ter conhecimento intermediário da língua inglesa para 

acompanhamento do curso. 

4.2 É necessário ter passaporte ativo e válido, pelo menos, até janeiro de 2020. O visto 

para o Líbano pode ser adquirido no aeroporto de Beirute no momento de entrada no 

país. 

4.3 Os candidatos inscritos serão entrevistados no dia 22 de abril de 2019. 

4.4 O resultado será divulgado por e-mail e mídias sociais do CSI até a data provável de 

23 de abril de 2019. 

4.5 A classificação dentro do número de vagas e a aprovação no processo seletivo não 

garantem ao candidato a concessão do financiamento pela EMGE, sendo necessárias a 

comprovação das garantias solicitadas pelo Departamento Financeiro da Instituição, 

bem como a obtenção de passaporte e visto libanês, cujas despesas serão de inteira e 

exclusiva responsabilidade do candidato. 

 

5 DO FINANCIAMENTO 

5.1 A EMGE concederá, aos candidatos aprovados, financiamento para cobertura dos 

custos descritos e estimados a seguir: 

 a) USEK International Summer School – U$ 850,00; 

 b) Hospedagem – U$ 200,00 – 350,00 (dependendo do número de participantes); 

 c) Seguro-viagem – U$ 100,00; 

 d) Traslado-aeroporto – U$ 60,00; 



 e) Transporte aéreo – U$ 1500,00. 

5.2 A contratação do financiamento é opcional. 

5.3 Ao optar pelo financiamento, é obrigatória a contratação com todos os itens acima 

listados inclusos, salvo em relação ao transporte aéreo, em que é facultado ao solicitante 

a aquisição de forma autônoma, desde que respeitadas as datas estabelecidas no 

Programa. 

5.4 O financiamento será realizado em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mediante o 

cumprimento dos requisitos de garantia exigidos pelo Departamento Financeiro. 

5.5 O financiamento será realizado a partir do valor e da cotação cambiária referente ao 

dia em que forem efetivamente realizados os pagamentos pela Escola Superior Dom 

Helder Câmara. 

5.6 O financiamento não abrange os custos relativos a alimentação, transporte interno e 

gastos pessoais, que serão de inteira e exclusiva responsabilidade dos solicitantes. 

 

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Todos os aprovados deverão obrigatoriamente comparecer a 3 (três) encontros 

presenciais de preparação para o curso ofertado, a serem realizados na EMGE, em data 

e local agendados previamente pela equipe do CSI.  

6.2 Os casos omissos ou excepcionais neste edital serão dirimidos pelo Centro de 

Simulação e Intercâmbio. 

6.3 A aprovação neste processo seletivo não vincula a EMGE ou o CSI ao custeio de 

despesas ou fornecimento de ajuda financeira para os demais custos relacionados ao 

programa de intercâmbio, que superem o valor do financiamento concedido. 

6.4 Todos os atos referentes ao PROGRAMA “USEK International Summer School” 

poderão ser publicados no site da EMGE, mídias sociais da EMGE e do CSI e revista 

eletrônica Dom Total.  

6.5 As dúvidas ou pedidos de esclarecimentos sobre este edital devem ser enviados para 

o endereço eletrônico: csi@emge.edu.br.  

 

Belo Horizonte, 10 de abril de 2019 

 
 

Prof. Dr. Franclim J. Sobral de Brito 
-Reitor- 

mailto:csi@domhelder.edu.br

