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PROGRAMA DE LICENCIATURAS INTERNACIONAIS PLI – UFU 4ª EDIÇÃO SELECIONA 
ALUNOS PARA NOVA MISSÃO DE ESTUDOS 

 

 

A Divisão de Licenciatura, vinculada à Diretoria de Ensino da Pró-Reitoria de 

Graduação da Universidade Federal de Uberlândia (DLICE/DIREN/PROGRAD/UFU) 

vem divulgar a prorrogação por mais um ano (12 meses), do Projeto de graduação 

sanduíche elaborado por professores do Instituto de Ciências Naturais do Pontal 

(ICENP) e da Faculdade de Matemática (FAMAT): Vlademir Marim (ICENP) - 

Coordenador, Arlindo José de Souza Júnior (FAMAT) e Cristiane Coppe de Oliveira 

(ICENP), intitulado “Programa de Licenciaturas Internacionais: ampliando a formação e 

a valorização dos futuros professores de Matemática”, de acordo com o edital Edital Nº 

74/2014 - subsidiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

O PLI visa aprimorar a formação de professores para a educação básica e 

contribui na implementação de políticas públicas de incentivo à formação inicial do 

docente. O programa estimula a diversificação curricular dos cursos de licenciatura 

brasileiros e propicia oportunidade de formação por meio da realização de graduação 

sanduíche, em que o universitário realiza parte dos seus estudos em uma instituição de 

ensino portuguesa. Foram selecionados, em todo o país, 17 projetos.  

Essa é a 4ª edição desse programa na UFU, em parceria com a Universidade de 

Coimbra (UC), sendo que um novo grupo de alunos deve ser selecionado para participar 

de mais uma missão de estudo. 

Os alunos interessados devem estar matriculados na UFU, especificamente no 

curso de graduação em Matemática e atender os seguintes requisitos: 

 

1. ser brasileiro ou estrangeiro com visto de residência permanente no Brasil; 

2. estar em dia com as obrigações eleitorais; 

3. ter obtido nota no ENEM igual ou superior a 600 pontos; 
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4. ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas brasileiras ou ter 

cursado o ensino médio em escolas particulares na condição de bolsista 

integral em função de baixa renda familiar. Neste último caso, a bolsa de 

estudos deve ter abrangido todo o período de estudos realizado no ensino 

médio em escola privada; 

5. ter integralizado no mínimo 20% e no máximo 80% dos créditos obrigatórios 

do curso;  

6. ser selecionado pelo coordenador brasileiro e aceito pela UC;  

7. estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto.  

 

O período de inscrições será no dia 13 a 15 de fevereiro de 2019, sendo 

necessária a entrega dos seguintes documentos: 

a) Carta de Intenção (justificar o motivo da sua intenção no intercâmbio). 

b) Histórico escolar (emitido pelo aluno). 

c) Comprovante de ter obtido nota igual ou superior a 600 pontos, em exames 

realizados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

d) Comprovante de ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas brasileiras 

ou ter cursado o ensino médio em escolas particulares na condição de bolsista 

integral em função de baixa renda familiar. 

A entrega dos documentos deverá ser realizada nos seguintes dias, horários e 

locais: 

ICENP – Av. 20, n. 1600 -  Bairro Tupã – Ituiutaba/MG 

                 Bloco C – 1º andar – secretaria do curso de Matemática 

                 Período de 13 a 15 de fevereiro das 9h00 às 11h e 14h às 17h. 

 

FAMAT – Av. João Naves de Ávila 2565 – Uberlândia/MG 

                  Bloco F - sala 1F156 – secretaria do curso de Matemática 

                  Período de 13 a 15 de fevereiro das 9h00 às 11h e 14h às 17h. 

 

As entrevistas serão realizadas no dia 19 de fevereiro na UFU de Ituiutaba (ICENP) e 

Uberlândia (FAMAT), conforme o local de inscrição. 
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O início das atividades está previsto para agosto de 2019 e os estudantes que serão 

admitidos pela Universidade de Coimbra (UC), em Portugal, frequentarão os cursos, 

durante os anos letivos 2019-2020. 

 

 
Prof. Dr. Vlademir Marim 

Coordenador do Programa de Licenciatura Internacional (PLI) 
 

 


