
 
Dispõe sobre a representação da Uninorte por um aluno da 
Graduação no World Business Forum em Nova York. 

 
 
O Centro Universitário do Norte – UNINORTE, por meio deste Edital, divulga, no âmbito 
Institucional, a seleção de um candidato para representar a Instituição no World Business 
Forum - em Nova York nos dias 7 e 8 de outubro de 2014, destinada a alunos da 
UNINORTE. 

 
 
I – Dos requisitos para inscrição:  
a) Estar matriculado em 2014-2 e em dia com seus encargos educacionais;  
b) Possuir, pelo menos, 18 anos, na data do embarque;  
c) Possuir passaporte válido e visto de turista válido;  
d) Ter fluência na língua inglesa.  
 
II – Dos critérios para seleção:  
1. Desempenho acadêmico e envolvimento com a Uninorte;  
a) Demonstrar excelência acadêmica, com média de notas superior a 7,5 (sete e meio);  
b) Ter boa reputação acadêmica em seu curso;  
c) Participar ativamente da vida acadêmica;  
 
2. Mentalidade global, comprometimento social, maturidade e liderança:  
a) Demonstrar conhecimento e interesse em negócios globais, evidenciado por suas áreas 
de estudo ou por suas atividades;  
b) Demonstrar comprometimento com a justiça social, evidenciado pelo envolvimento em 
organizações voluntárias ou outras atividades;  
c) Manter autocontrole em situações de grande estresse;  
d) Demonstrar tato e diplomacia ao comunicar divergência de opinião. 

III – Responsabilidade do Estudante Selecionado:  
1. Durante o evento, o estudante selecionado deverá publicar e compartilhar nas redes 
sociais (Facebook e Twitter) comentários, opiniões, frases e citações dos apresentadores, 
detalhes sobre a agenda e fotos do evento. O estudante fará entrevistas com colegas e 
palestrantes. O material de trabalho será disponibilizado pela Rede Laureate International 
Universities.  

2. No retorno do evento, o estudante deverá redigir um texto e preparar uma 
apresentação sobre a experiência e os conhecimentos adquiridos.  
 
IV - Da inscrição:  
A inscrição ocorrerá automaticamente pelo envio da documentação, referida na Seção V 
deste Edital (Da Seleção), para o e-mail do International Office 
international@uniorte.com.br até o dia 6 de Agosto (quarta-feira) ao meio-dia.  



V – Da seleção  
Fase I: Enviar para o e-mail do International Office registrado no assunto com “Inscrição 
World Business Forum 2014 / Nome do Estudante”, os seguintes documentos:  
 

1. Histórico Escolar em PDF, salvo diretamente do Sicanet;  

2. Cópia em PDF do passaporte válido das páginas com foto e com a data de expiração e 
do visto de turista americano; 

3. Nome completo e e-mail para contato.  
 
FASE II: Teste de proficiência de inglês do Laureate English Test, a ser marcado por meio 
do e-mail fornecido na FASE I. Fase eliminatória.  
 
Obs. Caso nenhum candidato apresente proficiência em inglês, o processo seletivo será 
encerrado nessa fase sem nenhum candidato selecionado.  
 
Obs. Caso o estudante não compareça ao teste de proficiência na data e local marcado no 
e-mail enviado, estará automaticamente eliminado.  
 

FASE III: Entrevista em inglês com os estudantes aprovados no Laureate English Test (nível 

proficiente) para testar suas habilidades em conduzir entrevistas, expressar opiniões 

divergentes das suas e ser diplomático em língua inglesa, em horário e local a ser 

comunicado pelo e-mail enviado na FASE I.  

VI – Calendário do Processo de Seleção  
 
FASE  

 
 
PERÍODO  

1. Envio da documentação – International 
Office  

Até dia 6 de agosto (quarta-feira) ao meio 
dia, para o e-mail:  
international@uninorte.com.br  

2. Teste de Proficiência (Laureate English 
Test)  

A partir de 7 de agosto – em horário e local 
a ser agendado pelo e-mail informado.  

3. Entrevista em inglês  
A partir de 12 de agosto - em horário e local 
a ser agendado pelo e-mail informado.  

4. Divulgação do aluno selecionado no 
site da Uninorte  

Até 15 de Agosto de 2014.  

 

VII - Disposições Finais:  
 



1. O estudante selecionado dividirá um quarto, em Nova York, com outros estudantes da 
Rede Laureate International Universities. Leia o documento “Regras de como dividir um 
quarto”.  

2. Informações completas sobre o Mega-Evento serão divulgadas a parti de 18 de Agosto.  

3. Dúvidas sobre o edital contate o International Office da Uninorte pelo e-mail 
international@uninorte.com ou pelo telefone 3212-5033 

4. A Uninorte cobrirá as despesas com passagem, hotel, alimentação, transporte terrestre 
e seguro viagem durante todo o período de deslocamento e participação no evento.  

5. O estudante selecionado embarcará para Nova York dia 5 de outubro, domingo, e 
retornará na quinta-feira, dia 9 de outubro.  
 

VIII. Casos omissos  
1. Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Comissão do Concurso World 
Business Forum 2014 – Uninorte.  
 

 

Manaus, 21 de julho de 2014. 

 

 

Reitoria da Uninorte 

 

 


