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EDITAL Nº 105/2019 

 
 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA BOLSAS NO PROGRAMA STAR TRACK DA 
UNIVERSIDADE THOMAS MORE 

 
 

  
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS (PUC Minas), de ordem do Magnífico Reitor, faço saber aos 
interessados que estarão abertas as inscrições no processo de seleção de alunos a serem 
contemplados com bolsas de estudos, destinadas a estudantes de graduação, para o 
Programa Star Track, da Universidade Thomas More, na Bélgica. 
 
 
1. Características do Programa: 

 

 A Universidade Thomas More está selecionando estudantes para participarem do Star 
Track, um programa acadêmico de intercâmbio a ser realizado na Bélgica, no ano de 
2020. 
 

 O programa será voltado para alunos dos cursos de graduação em Engenharia da 
Computação, Engenharia de Software e Ciência da Computação e será realizado na 
Universidade Thomas More (site da universidade: 
https://www.thomasmore.be/en/welcome), no campus da cidade de Geel – Bélgica. As 
disciplinas ofertadas pelo programa Star Track serão ministradas em inglês. 

 

 Como resultado do acordo de cooperação entre a PUC Minas e a Universidade Thomas 
More, os alunos selecionados ficarão isentos das taxas acadêmicas na universidade 
estrangeira e na PUC Minas durante o intercâmbio. 

 

 Os alunos selecionados receberão uma bolsa mensal de 850 euros (cada), durante 
todo o intercâmbio, para as suas despesas pessoais. Além disso, receberão 1500 
euros para auxiliar a cobrir os custos de viagem, como passagem aérea e visto.  

 

OBS: Os valores oferecidos por essas bolsas serão entregues aos alunos 
selecionados somente após a sua chegada à universidade de Thomas More. 
Uma parte considerável dos valores será concedida em dinheiro, 
posteriormente à presença do aluno na Universidade estrangeira, ao passo 
que o restante será depositado em conta bancária a ser aberta na Bélgica.  

 

 O programa terá duração de 4 (quatro) meses – que corresponde a um semestre 
acadêmico na Thomas More –  e será realizado entre 16 de setembro e 20 de 
dezembro de 2020. 

 

 Serão selecionados 2 (dois) alunos de graduação da PUC Minas para participarem do 
programa. 
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2. Pré-requisitos: 
 

 estar regularmente matriculado em um dos seguintes cursos de graduação da PUC 
Minas, no momento da inscrição: Engenharia da Computação, Engenharia de 
Software ou Ciência da Computação; 
 

 ter alcançado média geral de notas igual ou superior a 75; 
 

 possuir nível intermediário ou avançado de inglês, tendo obtido nota mínima B2 (ou 
equivalente) em um dos seguintes testes de proficiência: ICBEU (B2), TOEFL IBT (80) 
IELTS (6.0), CAE, ou CPE; 

 

OBS: Após a chegada do aluno à Universidade de destino, os responsáveis pelo 
processo irão verificar o nível proficiência do estudante. 
 

 concordar em estudar, durante o período de vigência da bolsa, com dedicação integral 
na universidade hospedeira, em um programa de estudos aprovado pelas autoridades 
competentes da PUC Minas e da universidade estrangeira; 

 

 alunos regulares – no momento do envio de documentos para a inscrição no programa 
Star Track, o aluno deverá estar cursando entre o 4º e o 8º período do curso de 
Engenharia de Computação e entre o 4° e 6° período dos cursos de Engenharia de 
Software e Ciência da Computação; 

 

 alunos irregulares (ou seja, alunos que cursam disciplinas em diferentes períodos) – 
terão suas candidaturas analisadas de acordo com a porcentagem cursada até o 
momento do envio de documentos para a inscrição. O aluno estará apto caso conste 
em sua declaração de matrícula uma porcentagem cursada entre 30% e 65% para os 
cursos com duração de 5 anos, e de 30% a 65% para os cursos com duração de 4 
anos;  

 
Obs.: A porcentagem cursada pelo aluno poderá ser conferida através da declaração de 
matrícula emitida pelo CRA – Centro de Registros Acadêmicos, ou Secretarias Acadêmicas. 
 

 atender aos pré-requisitos das matérias da Thomas More. Alguns desses pré-
requisitos, relacionados a algumas matérias, são:  

- familiarização e entendimento dos modelos de dados relacionais SQL e 
CODD; 
- conhecimento sobre a linguagem de programação e.g Python; 
- familiarização com a linguagem de programação C# e aptidão para construir 
aplicações ASP. NET MVC; 
- od SQL básico; 
- desenvoltura com matemática. 
 

OBS: O aluno deve acessar o link abaixo para ter conhecimento dos pré-requisitos 

específicos de cada matéria: https://www.thomasmore.be/star-track. 
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3. Inscrição: 
 
O aluno interessado deverá providenciar os documentos listados abaixo e enviá-los para o 
e-mail seplansuporteri@pucminas.br, em formato PDF, até o dia 01/12/2019, domingo, às 
23h59min:  

 

 declaração de matrícula contendo a média geral acadêmica e o percentual 
cursado. Alunos do campus Coração Eucarístico deverão solicitar a declaração de 
matrícula no Centro de Registros Acadêmicos (CRA), no Prédio 3, e alunos das 
demais Unidades deverão solicitar o documento na Secretaria Acadêmica. Não 
serão aceitas declarações emitidas através do SGA; 
 

 cópia do certificado de proficiência na língua inglesa com nota mínima B2, ou 
equivalente. No momento da inscrição, o aluno já deverá possuir um dos certificados 
de proficiência em inglês: ICBEU (nota mínima B2, realizado em 2018 ou 2019), 
TOEFL IBT (nota mínima 80), IELTS Academic (nota mínima 6.0), CAE, ou CPE. O 
certificado de proficiência deverá estar dentro do prazo de validade até a data da 
viagem, ou seja, 2º semestre de 2020; 

 

 curriculum vitae;  
 

 carta de intenções – a carta deverá possuir apenas 1 (uma) página e indicar qual a 
motivação do candidato para participar desse programa, bem como as razões pelas 
quais deve ser escolhido; 
 

 comprovante de recebimento de bolsa de estudos (PROUNI, FIES, Bolsa Social, 
etc.), caso possua. 

 
Os(as) candidatos(as) deverão enviar toda a documentação solicitada dentro do prazo 
exigido, em formato PDF, e em um único e-mail. Documentação incompleta, incorreta, ou 
entregue fora do prazo, não será considerada. 
 
A PUC Minas não se responsabiliza por nenhuma inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados. 
 
 

4. Etapas e critérios de seleção: 
 
O processo seletivo constará de três etapas, como a seguir relacionado:  
 

4.1 Análise dos documentos listados no item 3 deste Edital (etapa eliminatória);  
Atenção: Documentação incompleta, incorreta, ou entregue fora do prazo não será aceita, 
implicando a desclassificação do (a) candidato (a). 

 
4.2 Seleção, entre os inscritos, dos 6 (seis) alunos com as maiores médias gerais 
de notas (etapa classificatória). 

Obs.: os alunos devem estar cientes de que as médias acadêmicas gerais dos aprovados 
para a etapa seguinte serão divulgadas. 
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4.3 Pontuação da carta de intenção e do currículo dos 06 alunos finalistas, de modo 
a determinar os 02 alunos a serem contemplados. 
 

Obs: caso necessário, os 06 alunos finalistas poderão ser convocados para uma banca de 
entrevista. 
 
Durante todas as etapas de seleção, serão observados os seguintes critérios de desempate: 
a) menor percentual concluído em relação às disciplinas do curso de origem; b) grau de 
envolvimento do candidato nas atividades extracurriculares; c) potencial de transformação 
da experiência de intercâmbio, nas condições socioeconômicas do candidato. 
 
5. Calendário: 
 

 Inscrição – até o dia 01 de dezembro de 2019, às 23h59min. 
Inscrições realizadas após essa data e horário, ou que apresentem documentação 
incompleta, não serão consideradas. 
 

 Divulgação do resultado parcial – até 06 de dezembro de 2019. 
O resultado parcial será divulgado no site da SEPLAN/Assessoria de Relações 
Internacionais, www.pucminas.br/ari, e os selecionados serão informados por e-mail. 
 

 Divulgação do resultado final – até 20 de dezembro de 2019.  
O resultado final será disponibilizado no site http://portal.pucminas.br/ari/.  
 

6. Da concessão da bolsa de estudos: 
 
Todas as questões relativas ao pagamento da bolsa de estudos referente ao Programa Star 
Track serão resolvidas pela Thomas More University of Applied Sciences após a seleção 
dos alunos.  
 
7. Desistência: 
 

 Os estudantes selecionados têm até 5 (cinco) dias corridos, a partir da data de 
divulgação do resultado final do processo seletivo, para desistirem do intercâmbio sem 
qualquer ônus, mediante a entrega de uma declaração, assinada pelo próprio aluno, na 
SEPLAN/Assessoria de Relações Internacionais.  
 

 Havendo desistência do(s) estudante(s) selecionado(s) e havendo tempo hábil, de 
acordo com o calendário do Programa Star Track, o(s) candidato(s) excedente(s) 
será(ão) convocado(s), por ordem de classificação, para ocupar a(s) vaga(s) 
remanescente(s).  

 
8. Informações adicionais: 
 

 Caberá ao colegiado de cada curso a decisão sobre o aproveitamento das disciplinas e 
atividades desenvolvidas pelo aluno durante o intercâmbio. 

 A data do intercâmbio não poderá ser alterada. Caso algum aluno selecionado não 
possa realizar o intercâmbio no período indicado, será desclassificado e substituído por 
excedente, se houver tempo hábil. 
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 Quando do retorno à PUC Minas, após o intercâmbio, o aluno deverá, 
obrigatoriamente, enviar à ARI – através do e-mail seplansuporteri@pucminas.br – um 
relatório sobre o período de intercâmbio, destacando o aprendizado adquirido.  

 
 
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela SEPLAN/Assessoria de Relações 
Internacionais.  
 
Mais informações estão disponíveis na SEPLAN/Assessoria de Relações 
Internacionais, de segunda à sexta-feira, de 09h às 20h. 
 

 
 

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2019. 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral  
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