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VICE PRESIDÊNCIA DE ENSINO  
DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ASSESSORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

“Programa Estácio- Burgos Outono –2019” 
Engenharias 

 
Curso de Introdução à Engenharia da Organização Industrial  

07 a 11 de outubro de 2019        
 

A Estácio, em convênio educacional com a Universidade de Burgos (Espanha), anuncia a abertura 
das inscrições para o “I Estácio-Burgos 2019 - Curso de Introdução à Engenharia da Organização 
Industrial”, a ser realizado no período de 07 a 11 de outubro de 2019.  
 

1. Das disposições gerais 
1.1 A Estácio, em atenção ao convênio firmado com a Universidad de Burgos, divulga neste 

ato as informações necessárias para inscrições ao “I Estácio-Burgos 2019 - Curso de 

Introdução à Engenharia da Organização Industrial” ser realizado no período de 07 a 11 

de outubro de 2019. 

1.2 Serão disponibilizadas 50 vagas para os alunos, colaboradores e docentes da Estácio 
participarem do “I Estácio-Burgos Outono 2019” - Curso de Introdução à Engenharia da 
Organização Industrial. 

1.3 Podem se inscrever alunos e colaboradores (docentes e administrativos), de graduação 
e pós-graduação, dos cursos de Engenharias da Estácio, ou cursos correlatos;  

1.4 Alunos e colaboradores Estácio realizarão o pagamento de taxa acadêmica no valor de 
350,00 EUR (trezentos e cinquenta euros) diretamente à Universidade de Burgos para 
realização do curso, que tem o valor, sem bolsa Estácio, de 1500 EUR (mil e quinhentos 
euros); 

1.5 O curso será realizado na Universidad de Burgos, localizada na cidade de Burgos, 
localizada na cidade de Burgos, Comunidade de Castilha e Leon, Espanha. 

1.6 O curso tem como objetivo principal disponibilizar uma vivência acadêmica 
internacional para os docentes e discentes da Estácio, constituindo-se como um espaço 
de diálogo entre o debate teórico e as práticas na área das Engenharias. 

1.7 Além dos dias de aulas na Universidade, estão previstas visitas técnicas no campus 
universitário e outras possíveis instalações, além de reuniões com os professores, 
estudantes e engenheiros conveniados com a Universidade de Burgos;  

1.8 A participação no processo de seleção é estritamente vinculada ao pagamento da taxa 
de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) e sua devida comprovação. Este valor é 
não-reembolsável e de maneira alguma condiciona a participação do aluno/colaborador 
no curso, apenas o habilitando a concorrer a uma das vagas. 
 

2. Dos critérios para participação no processo de seleção 
2.1 Ser aluno regularmente matriculado, ou colaborador (docente ou administrativo), em 

curso de graduação e/ou pós-graduação em Engenharias ou em outros cursos de áreas 
afim da Estácio; 

2.2 Possuir passaporte com data de vencimento superior a seis meses da data da viagem;  
2.3 Possuir CR (Coeficiente de Rendimento), superior a 7; 
2.4 Ter conhecimento de Espanhol, pelo menos, intermediário, pois o curso será ministrado 

totalmente na língua espanhola;  
2.5 Ter realizado o pagamento da taxa, conforme informado no item 1.8 deste edital.  
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3. Da inscrição 

3.1 No ato de sua inscrição o aluno realizará o pagamento da taxa de R$100,00 a Estácio, 
mediante boleto que será enviado por e-mail pela Assessoria de Cooperação 
Internacional. (O valor não é reembolsável);  

 
4. Das obrigações e direitos dos alunos ou colaboradores participantes 

São obrigações e direitos do aluno ou colaborador participante: 
 Assumir todos os gastos necessários para sua respectiva participação no 

PROGRAMA, inclusive gastos com passaporte, transporte (aéreo e terrestre), 
alojamento, seguros saúde e de vida, refeições não inclusas na taxa de despesa 
abaixo indicada, bem como quaisquer outros gastos adicionais incorridos pelos 
participantes e/ou cônjuges, dependentes ou ainda eventuais acompanhantes;  

 Realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100,00 (cem reais) 
para a Estácio, o valor pago não garantirá a sua seleção e a taxa não é 
reembolsável.  

 Pagar taxa de despesas no valor de 350 EUR (trezentos e cinquenta euros), 
valor este que é destinado ao custeio de material didático e atividade de 
confraternização. Este valor deverá ser pago diretamente à Universidad de 
Burgos. 

 Providenciar seguro de viagem para a cobertura de eventos que possam ocorrer 
na Espanha.  

 Os alunos da graduação e pós-graduação lato sensu terão a disciplina validada 
após a participação no “I Estácio-Burgos 2019 - Curso de Introdução à 
Engenharia da Organização Industrial” e apresentação das atividades e 
avaliações propostas pela Comissão Científica. 

 
5. Das atribuições da Estácio 

São atribuições da Estácio: 

 Realizar o processo de inscrição e seleção para participação no Curso; 
 Manter o acordo bilateral e termo de parceria com a Universidad de Burgos;  
 Atribuir horas de atividades complementares, quando solicitado pelo aluno 

participante, mediante prévia análise e aprovação do CSC Acadêmico. 
 

6. Dos critérios de seleção  

6.1. A seleção dos participantes, será feita em etapas, observando calendário a ser 
oportunamente divulgado, levando em conta os seguintes critérios: 

 A apresentação dos documentos legais e o cumprimento das providências 
necessárias para viagem exterior nos prazos assinados; 

 Qualidade e correção do texto enviado por ocasião da inscrição informando as 
razões pelos quais o aluno/colaborador tem interesse em participar do 
programa;  

 
 
 Coeficiente de rendimento do aluno; 
 O critério de desempate levará em conta a maior carga horária cumprida pelo 

aluno em seu curso.  
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             6.2 O resultado final dos participantes selecionados para o “I Estácio-Burgos 2019 - Curso 
de Introdução à Engenharia da Organização Industrial” será feito no dia 30 de agosto de 2019. 
 

     Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019. 
 
 

Comissão Científica - Estácio-Universidad de Burgos: 
Prof. Rafael Mario Iorio Filho (PPGD – UNESA) 

Profa. Luciana Barreiro de Lima (Diretoria de Ensino Graduação – UNESA) 
Prof. Dr. Oscar Javier Celis Ariza (Diretoria de Ensino Pós-Graduação – UNESA) 

 
 

Assessoria de Cooperação Internacional: 
Prof. Dr. Rafael Mario Iorio Filho (PPGD – UNESA) 

Prof. MSc Bruno Rezende Ferreira da Silva 
Maria Isabel Andrade Monnerat 

 
 

Assessoria de Cooperação Internacional – Estácio 
Avenida Presidente Vargas 642 22º andar 

20071-001- Rio de Janeiro – RJ 

 

http://www.estacio.br/cooperacaointernacional 
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