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SELEÇÃO CRI 003/2020  

Curso de Introdução à História, Religiões e Cultura do Líbano 

 

 

A Coordenadoria de Relações Internacionais (CRI) da Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro (UNIRIO) torna público o lançamento da presente seleção para 

Servidores e Estudantes de Pós-Graduação desta universidade interessados em 

participar do Curso de Introdução à História, Religiões e Cultura do Líbano oferecido 

pela Holy Spirit University of Kaslik – USEK, Líbano, em parceria com o Grupo 

Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB).  

 

1. Público-alvo  

 

O curso é voltado para Professores, Estudantes de Pós-Graduação e Técnicos 

Administrativos da UNIRIO. 

 

 

2. Descrição do curso  

 

Universidade Anfitriã:  Holy Spirit University of Kaslik – USEK, Líbano. 

Carga Horária: 30 horas (18h de aulas virtuais e 12h de atividades extras). 

Professor Responsável: Roberto Khatlab 

Período: 4 de novembro a 9 de dezembro de 2020 (6 semanas). 

Aulas semanais: às quartas-feiras. 

Horário: 14h às 17h (horário de Brasília).  

Idioma: Português  

Modalidade: Virtual. 

 

3. Cronograma  

 

Datas Atividades 

15/10/2020 a 28/10/2020  Período de inscrições  

30/10/2020  Divulgação do resultado final  



 

4. Da pré-seleção  

 

A CRI pré-selecionará um número de participantes que será definido pelo 

Grupo Coimbra no dia 22 de outubro. O número de vagas definido para a UNIRIO será 

distribuído igualmente, quando possível, entre os professores, estudantes de pós-

graduação e técnicos-administrativos. Caso haja vacância em qualquer das categorias, 

as vagas serão remanejadas para as demais categorias.  

 

 

5. Período de inscrições 

 

As inscrições deverão ser realizadas de 15 a 28 de outubro de 2020, através do 

link http://bit.do/IHRCLGCUB2020. 

 

 

6. Documentos necessários para inscrição  

 

 Os seguintes documentos devem ser anexados à ficha de candidatura online: 

 

a) No caso do servidor: deverá anexar comprovante de que é servidor da UNIRIO; 

b) No caso de estudante de pós graduação: deverá anexar histórico escolar 

comprovando que é estudante da UNIRIO. 

 

 

7. Dos critérios para classificação dos participantes 

 

Os candidatos serão classificados de acordo com o seguinte critério: 

 

a) No caso do servidor, a classificação será de acordo com a antiguidade; 

b) No caso do estudante de pós graduação, a classificação será de acordo com o 

maior Coeficiente de Rendimento Geral. 

 

 

8. Divulgação dos Resultados  

 

O resultado final desta Seleção será divulgado na página da CRI 

(http://www.unirio.br/relacoesinternacionais) no dia 30 de outubro de 2020.  

 

 

  

http://bit.do/IHRCLGCUB2020
http://www.unirio.br/relacoesinternacionais


9. Disposições Finais  

 

Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do(a) 

candidato(a). Dados incorretos ou incompletos, bem como o não atendimento dos 

requisitos dispostos nesta Seleção desqualificarão a inscrição. As alterações e 

comunicações referentes a este instrumento serão divulgadas no site da CRI. Casos 

omissos nesta Seleção serão deliberados pela CRI.  

 

Quaisquer esclarecimentos e/ou informações adicionais poderão ser obtidos 

pelo e-mail crimobilidadeout@unirio.br.  

 

 

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020. 

 

 

 

Luiz Pedro San Gil Jutuca 

Coordenador de Relações Internacionais da UNIRIO 

mailto:crimobilidadeout@unirio.br

