
 

EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL DISCENTE DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTONIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE 01/2020 

 
A Coordenação de Internacionalização e a 
Coordenação do Curso de Engenharia de Produção 
tornam público o processo seletivo para o 
PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL 
DISCENTE para o primeiro semestre de 2020, na 
forma deste Edital. 

  
DO OBJETIVO 
 
1. O Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional da TOLEDO PRUDENTE – GRUPO UNIS tem 

como objetivo promover a cooperação interinstitucional nacional, visando ao intercâmbio 
acadêmico e tecnológico, oferecendo oportunidades de qualificação à comunidade acadêmica 
das respectivas Instituições Ensino Superior (IES) acima mencionadas.  

 
DO OBJETO 
 
2. O presente edital tem como objeto a seleção de discente do Curso de Engenharia de Produção 

da TOLEDO PRUDENTE para participar de intercâmbio no prazo de 1 semestre no GRUPO UNIS 
em Varginha Minas Gerais no primeiro semestre de 2020. 

 
DAS REGRAS DO INTERCÂMBIO 
 
3. O intercâmbio no Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional da TOLEDO PRUDENTE – GRUPO 

UNIS terá o seguinte funcionamento: 
a) duração de seis (6) meses, correspondentes ao primeiro semestre letivo de 2020, de acordo 

com calendário acadêmico das respectivas IES. 
b) O candidato selecionado cursará o primeiro semestre de 2020 do Curso de Engenharia de 

Produção do Grupo Unis, sem custos de matrícula e mensalidades na IES de destino; 
c) As disciplinas cursadas pelo(a) candidato(a) da Toledo Prudente no Grupo Unis, após 

avaliação do Coordenador do Curso de Engenharia de Produção da Toledo Prudente, 
poderão ser por este validadas.  

d) O candidato selecionado terá uma bolsa de estágio em Empresa/Indústria para a realização 
do aprimoramento acadêmico e prático-profissional no valor de R$800,00 com carga horária 
semanal de atividade a definir.  

e) Será garantida ao candidato selecionado estadia a ser designada pela Instituição de Destino 
– Grupo Unis, que ofereça local adequado para repouso, banho, estudo e alimentação. 

 
DAS VAGAS 
 
4.  O Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional Discente selecionará UM(A) aluno (a) por meio 

de processo seletivo para gozar do intercâmbio entre as Instituições Toledo Prudente e Grupo 
Unis. 

 
 
 



 

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

5. Para se inscrever no processo de seleção de Mobilidade Acadêmica Nacional da TOLEDO 
PRUDENTE – GRUPO UNIS, o candidato deverá: 
a) Estar regularmente matriculado no momento da inscrição entre o 2º e o 6º semestre do 
Curso de Engenharia de Produção da Toledo Prudente;  
b) Renovar sua matrícula tempestivamente para o primeiro semestre de 2020; 
c) Ter no mínimo 18 anos completos na data da inscrição; 
d) Não ter sido penalizado por infração disciplinar durante sua vida acadêmica na Instituição; 

6. O candidato selecionado na forma deste Edital que não renove regular e tempestivamente sua 
matrícula para o primeiro semestre letivo de 2020 estará automaticamente desclassificado, 
sendo convocado o próximo candidato melhor colocado. 

  
DA INSCRIÇÃO 
 

7. Para se inscrever o candidato (a) deverá acessar o link 
https://extensao.toledoprudente.edu.br/Diversos/cpf.aspx?id=1125 entre 06/12/2019 e 13/12/2019, e 
deverá preencher todos os campos da inscrição com informações de sua responsabilidade. 

 
DO PROCESSO SELETIVO  
 

8. O processo seletivo será realizado pela comissão de seleção composta pelo Coordenador de 
Internacionalização, pelo Coordenador do Curso de Engenharia de Produção e pela 
Psicopedagoga da Toledo Prudente.  

9. A seleção terá as seguintes etapas:  ETAPA 1: Avaliação de Desempenho Acadêmico e ETAPA 2: 
Entrevista. 

 
DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO (DA) 
 

10. Na data da Etapa da Entrevista o(a) candidato (a) deverá entregar preenchida a declaração 
contida no Anexo A deste Edital bem como a cópia do boletim escolar que contemple todas as 
disciplinas cursadas aprovadas ou reprovadas.  

11.  A análise do Desempenho Acadêmico (DA) será realizada por meio da análise do Boletim 
Escolar e resultará no Coeficiente de Desempenho Acadêmico (CDA). 

12. O Coeficiente de Desempenho Acadêmico (CDA) será obtido pela somatória das notas das 
disciplinas aprovadas dividido pelo número de disciplinas cursadas, conforme boletim escolar 
impresso que deverá ser entregue com a inscrição.  

13.  Obtido o CDA as pontuações para fins classificatórios obedecerão aos seguintes critérios: 
I – Candidatos com CDA acima de 9,00 receberão 90 pontos. 
II – Candidatos com CDA entre 8,00 e 8,99 receberão 85 pontos. 
III – Candidatos com CDA entre 7,00 e 7,99 receberão 70 pontos. 
IV – Candidatos com CDA abaixo de 6,99 receberão 65 pontos. 

 
DA ETAPA DA ENTREVISTA 
 

14.  A etapa da entrevista tem por objetivo averiguar o perfil do candidato quanto ao seu potencial 
de adaptação em novos ambientes, seu envolvimento com o curso da Toledo Prudente, bem 
como dentre outras coisas verificar o potencial de aproveitamento da oportunidade da bolsa de 
estudo para sua formação.  



 

15.  A entrevista será conduzida por comissão composta pelo Coordenador do Curso de Engenharia, 
pelo Coordenador da Toledo Internacionalização e pela Psicopedagoga todos da Toledo 
Prudente.  

16.  A entrevista será pública e decorrerá nas dependências da Toledo Prudente em horário e local 
determinado pela Coordenadoria de Internacionalização por meio de publicação no Portal 
Toledo Universitário.  

17.  A ordem sequencial da entrevista ocorrerá por sorteio dos candidatos presentes na sessão. 
18. O não comparecimento injustificado na sessão pública de entrevista implica na desclassificação 

do candidato no processo seletivo.   
19. Os examinadores deverão realizar as perguntas contidas no formulário único de questões para 

todos os candidatos, indistintamente, e ao final da sessão pública, o formulário deverá ser 
assinado pelos examinadores e pelo(a) candidato(a).  

20.  O formulário único de questões conterá 7 perguntas, valendo 1 ponto cada, e abrangerá temas 
acerca do comprometimento e postura do(a) candidato(a) durante e após o programa, 
características do candidato(a) relacionadas ao seu perfil e que levem em consideração a 
assertividade, a proatividade, a convivência, a capacidade de lidar com problemas, sempre 
visualizando o contexto de convivência em novo ambiente. 

21.  Após a realização das perguntas contidas no formulário único, os examinadores emitirão 
parecer sobre suas impressões quanto ao desempenho do(a) candidato(a) atribuindo nota entre 
0 e 3 pontos. 

22.  A nota final da Etapa de Entrevista será obtida pela somatória das notas de cada avaliador 
divido pelo número de avaliadores.  
 
Exemplo: Avaliador 1 – Nota 8 

  Avaliador 2 – Nota 7   8+7+6 = 21/3 = 7 pontos 

  Avaliador 3 – Nota 6  

 
DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
23.  Havendo empate entre os concorrentes, observado o número de vagas, será selecionado o 

candidato que possuir maior média da avaliação do desempenho acadêmico, contudo, caso 
persista o empate, será escolhido aquele que estiver matriculado no período mais adiantado do 
curso.  

 
DO RESULTADO FINAL 
 
24. O resultado da seleção será divulgado até o dia 17/12/2019, no portal universitário dos alunos 

bem como no site da Toledo Prudente.  
25. Considerar-se-á aprovado(a), no presente processo seletivo, o (a) candidato(a) que conquistar o 

maior número de pontos da somatória entre a Etapa da Avaliação do Desempenho Acadêmico e 
a Etapa da Entrevista: 

RF = ADA + NE 
Legenda:  
ADA = Avaliação Desempenho Acadêmico  
NE = Nota Entrevista 
RF = Resultado Final 

 
 



 

DAS OBRIGAÇÕES DO INTERCAMBISTA 
 
26. A despesas de alimentação durante o intercâmbio ocorrerão às expensas do candidato 

selecionado.  
27. O candidato selecionado arcará ainda com despesas de transporte seja para o deslocamento até 

o GRUPO UNIS e vice-versa ou para os deslocamentos internos no período do intercâmbio. 
28. O candidato selecionado deverá ainda efetuar o pagamento da matrícula na Toledo Prudente, 

bem como das respectivas mensalidades devidas no transcorrer do 1º semestre de 2020 para a 
manutenção do regular vínculo com a Toledo Prudente.  

29. O candidato selecionado deverá manter assiduidade e bom comportamento durante o período 
de intercâmbio tanto no que tange a frequência às aulas quanto ao desenvolvimento de suas 
atividades no estágio, sob pena de perda do direito de continuidade no programa e arcar com 
as despesas de todo o processo de intercâmbio.  

30. No retorno a Toledo Prudente o candidato deverá:    
a) relatar por meio de palestra sua experiência de mobilidade (modalidade intercâmbio 
nacional) aos demais colegas da IES; 
b) apresentar produção intelectual no ETIC da Toledo Prudente; 
c) encaminhar para a secretaria de curso o Histórico Escolar para que possa ocorrer a 
avaliação das disciplinas cursadas e a consequente validação das mesmas.  

 
DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
31. O aluno selecionado, deverá comparecer ao Escritório de Apoio Acadêmico nas datas 

estabelecidas por este departamento e deverá cumprir todos os prazos estabelecidos para as 
providências do intercâmbio nacional. 

32. O aluno selecionado declarar-se-á ciente, através de Termo de Compromisso, de suas 
responsabilidades durante o intercâmbio nos aspectos acadêmico, disciplinar e financeiro, de 
acordo com as normas internas da Mantida à qual o aluno esteja vinculado. 

33. O estudante vinculado ao Programa de Mobilidade Acadêmica declara-se ciente de que sua 
participação autoriza a utilização de seus dados, sua imagem, voz e depoimentos sobre o 
Programa e as Instituições de Ensino envolvidas, em quaisquer meios de comunicação, com ou 

sem identificação, sem que lhe seja devida qualquer indenização ou compensação. 
34. Os casos omissos serão apreciados e julgados pela Coordenação do Curso de Engenharia de 

Produção com o auxílio da Coordenação de Internacionalização da Toledo Prudente. 
 

Presidente Prudente, 06 de dezembro de 2019. 
 

 

 
LUÍS FERNANDO NOGUEIRA 

COORDENADOR DA TOLEDO INTERNACIONALIZAÇÃO 
 



 

ANEXO – A 

Questionário de Ciência e de Auxílio preparatório para viagem 

Este questionário não tem valor avaliativo e as perguntas abaixo tem o intuito de 

ajudar a você se preparar para a mobilidade e, ao mesmo tempo, serve para ciência 

de alguns pontos importantes para a viagem.  

 

a) Você tem tido acompanhamento médico em relação a algum problema de saúde?  

(   ) Sim (   ) Não 

b) Você faz uso de medicação prescrita por médico (clínico geral, cardiologista, 

psiquiatra, neurologista etc.)?  

(   ) Sim (   ) Não 

c) Se você respondeu sim em uma ou ambas acima, nossa psicopedagoga pode entrar 

em contato?  

(   ) Sim (   ) Não 

 

 

Outras perguntas: 

d) Tenho ciência das regras contidas no “Edital de seleção do programa de 
mobilidade acadêmica nacional discente do Centro Universitário Antonio Eufrásio de 
Toledo de Presidente Prudente 01/2020”?  
Sim (   ) Não (   ) 

e) Tenho ciência de que podem existir outras despesas, tais como, alimentação, 

saúde, materiais escolares etc. que necessitam de complementação financeira para 

além da bolsa/estágio disponibilizada pelo Programa?  

Sim (   ) Não (   ) 

f) Tenho ciência de que, caso selecionado, ao retornar para a Toledo Prudente, vou 

participar de eventos de divulgação (como bate-papos, palestras e etc.) bem como 

tenho ciência, deverei publicar um artigo de caráter técnico-científico em Congresso 

ou Periódico?  

Sim (   ) Não (   ) 

 



 

QUESTIONÁRIO – PARA ETAPA DA ENTREVISTA  

Examinador - Nome: ______________________________________________________________________ 

Nome Candidato(a):______________________________________ Termo: ___________RA:____________ 

 
Parâmetros avaliativo para os examinadores durante a entrevista: Candidato confiante, assertivo, 
articulou bem resposta, não soube responder, demonstrou insegurança, foi específico na resposta, 
etc.  

 

CRITÉRIOS AVALIADOS 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA (0-7 pontos) 

1) Por que você está interessado nesse programa? 0-1 ponto (          ) 

2) Qual será a contribuição da mobilidade nacional para a tua formação? 0-1 ponto (          ) 

3) Como pretende aproveitar o período de mobilidade nacional? 0-1 ponto (          ) 

4) 3 adjetivos que descrevam suas principais características como estudante? 0-1 ponto (          ) 

5) Mencione um defeito e uma qualidade tua. 0-1 ponto (          ) 

6) Como você se relaciona com seus colegas de sala de aula/equipe/trabalho? 0-1 ponto (          ) 

7) Pergunta Aberta realizada para todos os candidatos – Examinador  0-1 ponto (          ) 

TOTAL   

Observações:  

 

 

 

 

 

 
Pergunta Aberta realizada para todos os candidatos – Examinador: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Parecer do Examinador quanto às respostas dadas pelo candidato levando em consideração os parâmetros 
(0-3 pontos): ___________.  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 
Data de ______/______/2019.     Total Geral da Entrevista: ___________ 

 
 
 
 

Assinatura Examinador     Assinatura Candidato(a) 


