EDITAL DE SELEÇÃO Nº 15/2015
SELEÇÃO DICENTE PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
WOBI ON LEADERSHIP 2015 NA CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO.

Dispõe sobre a seleção de um prêmio para alunos
da FADERGS para participação no WOBI on
Leadership 2015, no México, na Cidade do
México, em 25 e 26 de março de 2015.

A Direção Acadêmica da FADERGS - Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul – torna
público o PROCESSO DE SELEÇÃO de aluno/a para participar da premiação para o evento
internacional da Rede Laureate International Universities, WOBI ON LEADERSHIP 2015 na Cidade
do México (México), em 25 e 26 de março de 2015.

1. OBJETIVO
Em reflexo ao sucesso do World Business Forum em 2014, para o qual foram enviados um aluno e um
professor da FADERGS, a Rede Laureate International Universities em conjunto com a FADERGS,
mais uma vez contemplará um aluno/a com um prêmio para participar do evento WOBI on Leadership
2015, na Cidade do México.

2. DO PRÊMIO
Como prêmio para o evento, a Rede Laureate Intertnational Universitites cobrirá os ingressos para o
evento, o hotel, o café da manhã, o seguro viagem, a recepção de boas-vindas, o jantar em grupo e o
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transporte do hotel para o evento e jantar. A FADERGS, em contrapartida, irá premiar o/a aluno/a
com a passagem aérea de ida e volta à Cidade do México e um adiantamento financeiro para cobrir
custos da viagem e do local.

3. REQUISITOS E INSCRIÇÕES
Para poder se inscrever nesse processo seletivo, o/a candidato/a deverá inicialmente preencher os
seguintes requisitos:
a) Ser aluno da FADERGS de um dos cursos de Graduação (bacharelado ou tecnólogo - cursando
entre o segundo e o penúltimo semestre) ou Pós-Graduação (deve ter cursado no mínimo três
disciplinas).
b) Não ter nenhuma pendência financeira com a FADERGS (matricula, mensalidade,
biblioteca);
c) Não ter sido comtemplado com bolsa para eventos Internacionais da Laureate em 2014;
d) Para alunos de Graduação: desempenho acadêmico com média mínima de 09 (nove), entre
todas as disciplinas cursadas no semestre de 2014-02. O aluno deverá somar todas as suas notas
finais do semestre de 2014-02 e dividi-las pelo número de disciplinas. Caso essa média for
maior que nove, poderá participar. Também deve estar devidamente matriculado em no mínimo
12 créditos em 2015-01 e com a matrícula paga;
e) Para alunos de Pós-Graduação: ter média maior ou igual a 80% de presença das últimas três
disciplinas cursadas;
f) Mentalidade Global, Extroversão, Liderança e Maturidade que serão avaliados através de
entrevista de seleção;
g) Nível avançado na língua inglesa, a qual deverá ser comprovada através do teste de inglês da
Laureate International Universities e entrevista de seleção. Alunos que já prestaram esse teste
em 2014 ou 2013 podem somente protocolar seu resultado ou prestar o teste novamente;
h) Compreensão básica em espanhol;
i)

Ter disponibilidade de horário para participar de todas as etapas do processo seletivo, bem

[Digite texto]

como das reuniões e das atividades preparatórias para o evento;
j)

Ter passaporte com validade maior de seis meses a contar de março de 2015.

A Inscrição do/a aluno/a deverá ocorrer no período compreendido entre 08 a 13 DE JANEIRO DE
2015 e poderá ser feita via Web ou presencialmente na CAE através do requerimento “Solicitação
IO Wobi Leader”. Os alunos que preencherem os requisitos acima poderão completar o
requerimento. É de responsabilidade do/a aluno/a observar os requisitos ou sua inscrição será
anulada.

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
Estão sujeitos à seleção, para a participação no evento internacional da Laureate, os alunos que
preencherem todos os requisitos e fizerem o requerimento de inscrição dentro do período estipulado,
previstos na parte 3 deste Edital. Até o dia 24 de janeiro, todos que prestaram inscrição e estão em
dia com os requisitos receberão um e-mail de confirmação da inscrição e do Teste de Inglês. O
Teste será realizado no dia 26 de janeiro de 2015, das 08:30 as 12:00 horas (unidade/sala a
confirmar). Os cinco alunos/as que alcançarem as maiores notas nesse teste serão contatados e
deverão participar de uma Entrevista em Grupo no dia 10 de fevereiro de 2015, das 11:30-12:30,
na sala de reuniões, no 6º. andar da Unidade Andradas. A divulgação do resultado do processo
seletivo será realizada pela Internet, no site da FADERGS, a partir do dia 17 de fevereiro de
2015.

5. DA RESPONSABILIDADE DO ACADÊMICO SELECIONADO:
a) Apresentar todas as comprovações dos requerimentos após a seleção (notas, presenças,
passaporte, matrícula, etc.)
b) Ser um representante internacional da FADERGS tanto no evento WOBI quanto na relação
com os colaboradores da Rede Laureate International Universities, tendo a habilidade de
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responder perguntas sobre a instituição e a rede.
c) No decorrer do evento, o acadêmico selecionado deverá publicar e compartilhar nas redes
sociais (Facebook e Twitter) comentários, opiniões, frases e citações interessantes dos
apresentadores, detalhes sobre a agenda e fotos do evento, com as marcações
“#FADERGS” e outras “#” solicitadas pela organização.
d) Ao retornar do evento, o estudante deverá redigir um texto e preparar uma apresentação
sobre toda a experiência e os conhecimentos adquiridos. A equipe do Laureate Live
fornecerá o modelo para essa apresentação. A apresentação deverá ser feita aos outros
estudantes da instituição.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A inexatidão nas informações prestadas pelo/a candidatoa/ selecionado, ainda que verificadas
posteriormente, ao/ eliminará da seleção, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição e
passando a vaga para o próximo candidato selecionado. Em caso de não comparecimento ao
evento, o/a aluno/a deverá ressarcir a FADERGS de todas as despesas pagas.
Porto Alegre, 23 de dezembro de 2014.

Filipe Barroso
Vice-Diretor FADERGS
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Eduardo Lomando
Coordenador do International Office

