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EDITAL Nº 47, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019. 
 

Dispõe sobre a Programa de Seleção para uma 
Bolsa para Mestrado Internacional dos alunos 
de mestrado da UniEVANGÉLICA com a Lanzhou 

Jiaotong University, para iniciar no  semestre de 
2019/2. 

 
O REITOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UniEVANGÉLICA, no 
uso de suas atribuições, torna público, por intermédio deste edital, abertura de 
inscrições para alunos da graduação e pós-graduação interessados em participar 
do Programa de Seleção para uma Bolsa para Mestrado Internacional da 
UniEVANGÉLICA com a Lanzhou Jiaotong University, a partir do semestre de 
2019/2, cujas normas e procedimentos se encontram disciplinados neste edital 
abaixo. As vagas previstas neste Edital destinam-se a todos os alunos graduados 
da UniEVANGÉLICA.  
 

Das Disposições Gerais 
 

1. O Processo seletivo será realizado em duas fases, a primeira, na 
UniEVANGÉLICA, e a segunda na Lanzhou Jiaotong University.  

2. O Resultado Final do Processo Seletivo é divulgado pela Lanzhou Jiaotong 

University.  
3. A inscrição deve ser feita para programas voltados à área do Curso de 

origem do Candidato na UniEVANGÉLICA. 
4. O período de inscrição será de 20 de fevereiro a 25 de abril de 2019. 
5. Os programas de mestrado oferecidos estão no Anexo I.  
6. A UniEVANGÉLICA não se responsabiliza pelo reconhecimento dos 

referidos cursos no Brasil, contudo, se propõe a prestar esclarecimentos 
sobre a legislação brasileira vigente no que tange ao reconhecimento de 
diplomas de Pós-Graduação Strictu Senso.  

 
Do Histórico da Universidade 

 
7. Lanzhou Jiaotong University está localizada em Lanzhou, na capital da 

província de Gansú, noroeste da China. Fundada em 1958, cobre uma área 
de 1565 acres com seus 3 (três) campi e um parque nacional de ciência e 
tecnologia. A universidade é voltada para as engenharias  está intimamente  
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ligada a indústria ferroviária chinesa com cursos de engenharia, ciências, 
administração e artes. Disponibiliza 65 cursos de graduação, 105 mestrados, 
34 doutorados e 4 pós-doutorados. Conta com quase 30 mil alunos e destes, 
mais de 1.700 são alunos internacionais, de mais de 50 países.  

 
Dos Requisitos do Candidato 

 
8. Para a inscrição no Processo Seletivo, o aluno deverá cumprir os seguintes 

requisitos: 
a) Ser egresso da UniEVANGÉLICA; 
b) Não possuir cidadania chinesa; 
c) Possuir idade menor a 35 anos; 
d) Não ser beneficiário de nenhuma outra bolsa; 
e) Ter nível intermediário em inglês (B1); 
f) Solicitar a sua participação Programa de Seleção para uma Bolsa para 

Mestrado Internacional nos prazos estabelecidos pela Coordenação 
Acadêmica do Núcleo de Assuntos Internacionais – NAI. 

g) Estar com sua situação financeira regularizada na UniEVANGÉLICA; 
h) Caso o candidato não apresente proficiência na língua chinesa conforme 

os requisitos da LZJTU, deverá obrigatoriamente participar do curso de 
língua chinesa por um ano, que está incluído na bolsa de estudos; 

i) Possuir 18 anos de idade completos, até a data de saída do País. 
 

Da Bolsa de Estudos 
 

9. A bolsa de estudos, ofertada pelo Governo Chinês, abrange as 
mensalidades, a acomodação e seguro de saúde. Também está incluído um 
auxílio mensal de 3 mil CNY.  

10. Será de responsabilidade do aluno arcar com os custos relativos à 
passagem aérea, seguro de viagem, alimentação, livros, taxa de registro 
(400 CNY) e um caução para a acomodação (700 CNY) e quaisquer outros 
custos não descritos no item 8.  

11. O limite de vagas é estabelecida pela LZJTU, não cabendo a 
UniEVANGÉLICA reserva de vagas para os seus alunos e egressos.  

12. A bolsa de estudo é de total responsabilidade da Lanzhou Jiaotong 
University, sendo que a seleção do(s) aluno(s) contemplado(s) cabe 
somente a LZJTU e o Governo Chinês.  

13. O aluno deverá concluir os estudos dentro do prazo estabelecido pela 
LZJTU. A bolsa não será prorrogada.  
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Da Inscrição e dos Documentos Necessários 

 
14. As orientações para a inscrição deverão ser realizadas na Coordenação 

Acadêmica do NAI, até a data indicada no item 4 das Disposições Gerais: 
a) Formulário de inscrição disponível no NAI; 
b) Formulário de Examinação Médica para Estrangeiros; 
c) Cópia do documento de identidade e Passaporte;  
d) Comprovação do nível mais alto de escolaridade (no mínimo: curso de 

graduação completo); 
e) Histórico(s) acadêmico(s) dos cursos anteriores;  
f) Certificado de proficiência em língua chinesa HSK ou HSKK (se 

disponível); 
g) Duas cartas de recomendação feitos pelo diretor do curso e um 

professor; 
h) Plano de estudo/pesquisa; 
i) Certificados acadêmicos, publicações, ou quaisquer outros documentos 

pertinentes que comprovem capacidade de pesquisa acadêmica (se 
disponível);  

j) Certificados de participação em atividades e/ou eventos sociais. 
 

Parágrafo Único: Todos os documentos devem ser em formato PDF e, 
quando aplicável, devem ser devidamente assinados antes de serem 
submetidos. 

  
15. Somente será aceita a inscrição do candidato que apresentar, no ato da 

inscrição, toda a documentação referida no item 14.  
 

Da Desistência 
 

16. Caso o aluno desista de participar do Programa de Seleção para uma 
Bolsa para Mestrado Internacional, deverá, a qualquer tempo, justificar tal 
decisão à Coordenação Acadêmica do NAI, por meio de requerimento 
próprio. 

 
Do Valor a Ser Pago 

 
17. É de responsabilidade do aluno, arcar com os custos para a organização de 

documentos, traduções, obtenção de visto, passagens aéreas, e todos os 
gastos   inerentes  à   sua  estada  e  participação  no Programa de Mestrado  
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Internacional, com a ajuda de custo mensal de 3 mil CNY da bolsa de estudos; 
 

Das Disposições Gerais 
 

18. Se for verificado, em qualquer ocasião, o descumprimento de quaisquer das 
disposições deste Edital, a inscrição e os atos dela decorrentes serão 
cancelados. 

19. A documentação enviada pelo correio será aceita até a data limite do 
período de inscrição. 

20. O candidato é responsável pela absoluta exatidão e veracidade da 
documentação apresentada; 

21. O prazo para respostas às propostas enviadas é de responsabilidade das 
Instituições parceiras que recebem as solicitações. 

22. A concessão do visto é competência das autoridades consulares. 
23. Será indeferida a inscrição de qualquer candidato que: 

a) Não apresentar toda a documentação necessária relacionada no item 14, 
no local e no prazo indicado neste Edital; 

b) Apresentar qualquer irregularidade na documentação. 
24. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Acadêmica do NAI, 
juntamente com a Reitoria. 
 
 

Carlos Hassel Mendes da Silva 
Reitor UniEVANGÉLICA 
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