
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE – UNIBH 

CURDO DE GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

EDITAL DE VAGAS Nº 01/2018 PROCESSO SELETIVO PARA O LABORATÓRIO 

DE COOPERAÇÃO LEGISLATIVA INTERNACIONAL -  2018 

 

 

O Colegiado do Curso de Relações Internacionais, no uso de suas atribuições, torna público os 

critérios para inscrição e seleção de candidatos para o Laboratório de Cooperação Legislativa 

Internacional para o ano de 2018. 

 

1 – Da finalidade 

Visa-se o aprimoramento de ensino/aprendizagem na perspectiva discente no marco da prática 

em Relações Internacionais, em áreas que demandam a cooperação técnica internacional com 

suporte e desenvolvimento dentro da proposta do projeto do Laboratório de Práticas em 

Cooperação Internacional Legislativa, previsto no Projeto Pedagógico do Curso de Relações 

Internacionais. 

 

2 – Das vagas: 

2.1 - Serão ofertadas 2 vagas constantes nesse edital para o processo seletivo de extensionistas 

para o Laboratório de Práticas em Relações Internacionais: Cooperação Legislativa 

Internacional, para o ano de 2018; 

 

 

3 - Da candidatura  

3.1 – Poderá se candidatar o aluno regularmente matriculado, com horário disponível para 

exercer as atividades programadas e que tenha sido aprovado ou dispensado nas disciplinas do 

curso de Relações Internacionais: Fundamentos de Ciência Políticas, Introdução às Relações 

Internacionais, Negociação e Barganha; 

3.1.1 - Como primeiro critério eliminatório, será verificada o aproveitamento além da 

aprovação do candidato nas disciplinas correlatas ao conhecimento técnico do laboratório (não 

podendo concorrer alunos que ainda não tenham cursado as disciplinas listadas);  

3.1.2 – O segundo critério eliminatório corresponde, a média global geral no curso, 

considerando-se percentual mínimo de 80%; 

3.2 O candidato não poderá ter sofrido ou estar cumprindo penalidade disciplinar. 

 

4. Das atividades no Laboratório de Cooperação Legislativa Internacional. 

4.1 – A extensão será exercida por 1 ano letivo; 

4.2 - As atividades a serem desempenhadas pelo aluno compreendem: 

I - Desenvolvimento de pesquisa a atender as demandas expectativas dos atores envolvidos; 

II -  Acompanhamento de reuniões técnicas e sob demanda dos atores envolvidos;  

III - Criação de portfólio de atividades para registro das atividades do Laboratório; 

IV - Gestão de processos vinculada ao desenvolvimento das ações do Laboratório; 

V - Manter contato permanente com a professora mentora, a fim de sanar dúvidas em reforço a 

seu atendimento; 

VI – Gerenciar as equipes de trabalho que participarão dos processos criados conforme as 

demandas dos atores envolvidos; 

VII - Assinar o registro de presença, nas coordenações dos cursos a cada início e término de 

horário das atividades; 

VIII - O aluno se compromete, formalmente, a manter sigilo sobre dados, informações ou 

atividades reservadas da Instituição aos quais tenha acesso. 



4.3 - Ao aluno são vetadas tarefas que configurem atividades de exclusiva competência do 

professor, como: 

I – Correção dos documentos técnicos; 

II – Assinatura dos pareceres técnicos; 

III – Treinamento da equipe do Laboratório e atores envolvidos; 

IV – Produção da Relatoria Semestral acerca do desenvolvimento; 

V – Produção e Assinatura dos termos (memorandos de entendimento, cooperação técnica, 

convênio) com os atores externos. 

4.4 O aluno poderá se candidatar e exercer atividades de extensão desde que a carga horaria 

semanal não exceda 20 horas.  

 

5 – Das inscrições: 

5.1 - As inscrições estarão abertas no período de 05 de abril de 2018 até 10 de abril de 2018,  

de acordo com o quadro de vagas através do link: https://goo.gl/forms/lHKNVZvoNMScZu1r1  

 

6 – Da seleção: 

6.1 – A seleção dos candidatos será feita em três etapas eliminatórias: 

1ª etapa - análise da média das disciplinas correlatas ao laboratório somada à média global no 

curso; 

2ª etapa - Prova escrita teórica versando sobre o conteúdo da matéria do laboratório; 

3ª etapa - entrevista com a coordenadora professora do Laboratório, pontuando a entrevista em 

uma nota de 0 a 10. 

6.2 – Será eliminado do processo o aluno que não comparecer para a prova ou para a entrevista, 

havendo o agendamento, nos horários determinados 

 

7 – Do resultado da seleção 

O resultado da seleção será divulgado até o dia 16 de abril de 2018. 

 

8 – Dos documentos 

Lista dos documentos que precisam ser enviados para o e-mail (labinternacionais@gmail.com) 

até o dia 10/04 

1 – Cópia dos documentos: Identidade, CPF, RA. 

2 – Comprovante de matrícula. 

3 – Currículo 

4 – Carta de Interesse. 

5 – Média Global 

6 – Questão de avaliação em anexo 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 05 de abril de 2018.  

Colegiado do Curso de Graduação em Relações Internacionais 

 Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/lHKNVZvoNMScZu1r1


Anexo 

Disserte sobre o processo de negociação para a construção de políticas públicas locais, pensadas 

a partir da interação entre os diversos grupos da sociedade civil e os representantes do Poder 

Legislativo de Belo Horizonte. Para tanto, utilize o aplicativo de mobilidade urbana Uber como 

referência de caso. Evidencie, em seu texto, os possíveis conflitos e convergências entre os 

atores envolvidos.  

 


