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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
URBAN DYNAMICS

CURSO ERASMUS PLUS DINÂMICAS URBANA – KIEL 2016/2017

Urban Dynamics
Postgraduate Training Programme
1 INFORMAÇÃO GERAL
O programa Erasmus Plus através da Christian Albrechts Universität zu Kiel
(CAU-Kiel) disponibiliza 5 (cinco) vagas para estudantes da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) dos cursos de pós-graduação em geografia, desenvolvimento
urbano e ou desenvolvimento e meio ambiente para participarem do programa de
Especialização em Dinâmicas Urbanas (Urban Dynamics Postgraduate Training
Programme) 2016 a 2017.
O curso está estruturado em módulos (virtual e presencial) e será ministrado em
inglês. Os conteúdos serão ministrados por distintos professores dos seguintes países
que compreendem uma rede de intercambio de troca de experiências acerca dos atuais
desafios urbanos: Alemanha, Espanha, França, Argentina e Brasil. Os estudantes
participantes dos países sul-americanos não dispõem de bolsas de estudos,
considerando tratar-se o Erasmus de um programa destinado a estudantes europeus.
Nesse sentido, os custos de deslocamento para a participação em estágio de 04 (quatro)
a 08 (oito) semanas em instituições de planejamento e gestão no exterior (passagens
aéreas e hospedagem), assim como a participação em eventos científicos deverão ser
custeados pelo estudante. Os certificados do curso serão expedidos pela instituição
Christian Albrechts Universität zu Kiel (CAU-Kiel).
Os módulos estão divididos em duas partes a ser realizada em 2016 e 2017
respectivamente:
Módulos principais:
1. International Online Lecture Series "Urban Dynamics"
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2. International Case Studies in the field of Urban Dynamics (2016)
3. Internships abroad (2016 - 2017)
4. Summer School with Start-up Academy "Urban Dynamics & Change: Shifting
Structures in Society, Space, Culture" (Setembro - 2017)
Módulos adicionais:


International Symposium "Urban Dynamics: Global Perspectives for SocioCultural Urban Management" (Paris, Março - 2016)



International Workshop I: "Spaces of / for Urban Cultures" (Kiel, Junho - 2016)



International Workshop II: "Creative Urban Politics" (Santiago de Compostela,
Março - 2017)

2 REQUISITOS PARA CANDIDATURA
1. Estar matriculado em curso de pós-graduação na Universidade Federal de
Pernambuco nos cursos: de geografia, desenvolvimento urbano e ou
desenvolvimento e meio ambiente;
2. Ter domínio do inglês devidamente comprovado e capacidade de compreensão
de pelo menos um dos seguintes idiomas: alemão, espanhol e francês.
3 INSCRIÇÕES


Data:



Horário: 09h às 12h e das 14h às 17h



Local: Grupo de pesquisa Sociedade e Natureza – Nexus (vide abaixo).

14 de janeiro a 12 de fevereiro de 2016

Documentação necessária: Documento comprobatório de conclusão da graduação;
Documento comprobatório de vínculo em curso de pós-graduação da UFPE em
geografia, desenvolvimento urbano e ou desenvolvimento e meio ambiente
(PRODEMA); currículo lattes com as devidas comprovações das atividades
relacionadas ao tema dinâmicas urbanas e meio ambiente; certificação do nível de
idioma inglês; comprovação da capacidade de compreensão de pelo menos um dos
seguintes idiomas: alemão, francês, espanhol; carta de motivação (em inglês).
4 VAGAS DISPONÍVEIS
Serão disponibilizadas 5 (cinco) vagas. Em caso de desistência ou impedimento
no curso o candidato classificado subsequente será convidado a assumir a posição
vacante.
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5 PROCESSO AVALIATIVO
O processo avaliativo será realizado por meio de análise documental e
entrevista. A Carta de Motivação deverá ser elaborada em inglês com máximo de duas
páginas redigida em Arial 11, contendo elementos de destaque da trajetória acadêmica
que colaborem para sua justificativa de participar do programa e as perspectiva futuras
após a conclusão da especialização.
Os resultados serão divulgados na página eletrônica do grupo de pesquisa
Sociedade e Natureza – Nexus (https://www.ufpe.br/sociedadeenatureza/index.php).

6 CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
Inscrição e a entrega da documentação necessária

De 14 de janeiro a
12 de fevereiro de
2016

Entrevista

16 de fevereiro de
2016, a partir das
10h

Resultado

17 de fevereiro de
2016

Maiores informações podem ser obtidas no site do grupo de pesquisa Sociedade e
Natureza – Nexus.
3º andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH)
Universidade Federal de Pernambuco.
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária,
Recife - PE - CEP: 50670-901.
Telefone: 21267314
E-mail: erasmusufpe@gmail.com.
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