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O presente Edital tem como objetivo selecionar e classificar um estudante do Curso de Graduação 
em Engenharia Civil-Aeronáutica, do ITA, para participar do processo seletivo do Programa de 
Intercâmbio, no Departamento da Engenharia Civil da RWTH Aachen University (Alemanha). 
 
1. ESCOPO  
 
1.1 O ITA, por meio da IG - Pró-Reitoria de Graduação, fará a seleção, classificação e posterior 
indicação de alunos de graduação do Curso de Engenharia Civil-Aeronáutica que tenha interesse em 
participar do processo seletivo do Programa de Intercâmbio na RWTH Aachen University, com 
duração de até 1 ano (mínimo de 6 meses e máximo de 12 meses), sendo de agosto de 2020 até no 
máximo agosto de 2021).  
 
1.2 O estudante aprovado no processo seletivo do Programa de Intercâmbio na RWTH Aachen 
University será indicado para estágio na referida universidade, na cidade de Aachen/Alemanha. É 
ressaltado que não haverá oferta de bolsa de graduação, isto significa que todas as despesas serão 
a cargo do aluno selecionado. O ITA e a RWTH Aachen não assumirão despesas financeiras do aluno 
aprovado para o intercâmbio. 
 
1.3 Para fazer jus à indicação de intercâmbio, deverão ser atendidos os seguintes critérios: 
 
l Estar regularmente matriculado no 2º ou 3º Ano Profissional do Curso de Graduação da 

Engenharia Civil-Aeronáutica do ITA em 2020, para início do programa de intercâmbio em 
agosto de 2020.  

 
l Não estar respondendo a qualquer processo administrativo no ITA;  
 
l Estar classificado, dentro de sua turma, no quartil superior, considerando sua média geral, 

desde que acima de 8,0 (oito vírgula zero);  
 
l Conhecimento nos idiomas: inglês (nível B1*) e alemão (nível B2*).  
* Nível de proficiência em idiomas conforme o “Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas” 
(Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). 
 
 
 
 
 



2. INSCRIÇÃO  
 
2.1 As inscrições devem ser realizadas na Divisão de Assuntos Estudantis (DAE), no período indicado 
no cronograma deste Edital.  
 
2.2 No ato da inscrição o aluno deverá entregar: 
 
l Requerimento Geral (disponível em http://www.ita.br/ig/dae , opção Normas e Formulários) 

para participação deste edital,  
 
l Comprovante de conhecimento nos idiomas: inglês (nível B1*) e alemão (nível B2*).  
 
 
3. SELEÇÃO  
 
3.1 A seleção será realizada pela Pró-Reitoria de Graduação, com base nos critérios anteriores, 
sendo que a classificação será feita com base na média geral do aluno, classificando-o junto com 
todos os candidatos que participarem deste Edital.  
 
3.2 Eventuais desempates serão resolvidos com base na classificação do aluno dentro de sua turma 
específica (conforme item, 1.3);  
 
 
4. CRONOGRAMA   
 
Período de inscrição na DAE: até 10/01/2020  
 
Divulgação da classificação dos candidatos selecionados no site do ITA: 
www.ita.br/grad 
  
Site da RWTH Aachen University/Alemanha: 
https://www.rwth-aachen.de/go/id/uzn/lidx/1 
 

 
São José dos Campos, 10 de dezembro de 2019.  
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