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EDITAL 13/2020/CAINT/UFOP, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020
CURSO DE INTRODUÇÃO À HISTÓRIA, RELIGIÕES E CULTURA DO LÍBANO - HOLY SPIRIT
UNIVERSITY OF KASLIK – USEK

A COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (CAINT) da Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP), como instituição associada ao Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) e
considerando o convênio firmado com a Holy Spirit University of Kaslik – USEK, institui o presente edital
para pré-seleção de estudantes de pós-graduação, docentes efetivos e técnicos-administrativos da UFOP para
o Curso de Introdução à História, Religiões e Cultura do Líbano a ser oferecido pela Holy Spirit University
of Kaslik – USEK.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) foi criado em 2008 e tem como missão
promover relações acadêmicas, científicas e culturais entre as instituições associadas (dentre elas a
UFOP) e parceiros internacionais, por meio de programas, projetos e ações de cooperação
internacional, bilaterais e multilaterais. Considerando a pandemia e seus impactos, o GCUB, a fim de
cumprir com sua missão institucional, iniciou a implementação de cursos e atividades à distância para
permitir que estudantes de Graduação e de Pós-Graduação, Pesquisadores, Professores e Gestores,
continuem a vivenciar experiências internacionais em excelentes instituições localizadas nos cinco
continentes. O Curso de Introdução à História, Religiões e Cultura do Líbano está entre as ações do
GCUB e é fruto do acordo de cooperação celebrado com a Holy Spirit University of Kaslik – USEK.
1.2 O Curso de Introdução à História, Religiões e Cultura do Líbano será ministrado pelo Professor
Roberto Khatlab (USEK), em língua portuguesa, de forma gratuita, na modalidade virtual, com carga
horária total de 30 horas (18 horas de aulas virtuais e 12 horas de atividades extras), no período de 04
de novembro a 09 de dezembro de 2020 (aulas virtuais às quartas-feiras, das 14h às 17h - horário de
Brasília). O objetivo do curso é discutir a história do Líbano, sua diversidade de civilizações, de
religiões e de culturas; analisar aspectos fundamentais relacionados à imigração libanesa no Brasil e
líbano-brasileira no Líbano; discutir as relações diplomáticas Brasil-Líbano; analisar características
relacionadas ao Mundo Árabe; conhecer os principais traços que definem as relações acadêmicas,
científicas e comerciais entre o Brasil e o Líbano. A programação geral do curso está disponível no
Anexo I deste Edital.
1.3 Serão oferecidas 150 (cento e cinquenta) vagas para o curso entre todas as instituições associadas
ao GCUB.

2. RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO SELECIONADO
2.1 Permanecer regularmente vinculado à UFOP durante todo o período do curso.
2.2 Tomar todas as providências necessárias à viabilização de sua participação no curso, como
disponibilidade e condições para cumprir a carga horária do curso; internet e equipamentos adequados
(computador, câmera e microfone) que possibilitem a participação nas aulas, apresentação de trabalhos
e o cumprimento das demais atividades propostas.
2.3 Cumprir as regras do curso e da instituição Holy Spirit University of Kaslik – USEK
2.4 Participar de todas as atividades acadêmicas e culturais que lhe forem dadas a conhecer durante o
curso e ter conhecimento de que será avaliado por frequência, participação e apresentação de trabalhos.
2.5 Apresentar à CAINT, após a finalização do curso (no máximo após 10 dias), certificado de
participação, com comprovação de aprovação e rendimento de no mínimo 70%.
2.6 Apresentar à CAINT, até 10 (dez) dias após a finalização do curso, um vídeo com duração entre 5 e
10 minutos, relatando a sua experiência e suas impressões acerca do curso realizado, incluindo
informações sobre as atividades realizadas, as avaliações, as dificuldades enfrentadas e demais
informações relevantes.
2.6.1 O vídeo gravado será disponibilizado no canal da CAINT no Youtube e demais redes sociais.
2.7 Participar da Reunião de Orientação que será convocada pela CAINT, conforme Cronograma
apresentado no Item 9 deste Edital.

3. REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 Ser estudante regularmente matriculado em um dos cursos de pós-graduação, docente efetivo ou
técnico-administrativo da UFOP.
3.2 Apresentar interesse em algum dos temas abordados no curso e a relevância para o trabalho de
pesquisa ou atividade profissional desenvolvidos na UFOP.

4. VAGAS
4.1 Será selecionado, no mínimo, 1 (um) participante da UFOP, o qual será indicado ao GCUB.
4.1.1 Considerando que o GCUB informará o número de vagas disponível para cada universidade no
dia 22 de outubro, o número de participantes poderá ser maior.
4.2 A CAINT divulgará, no dia 23 de outubro, o Anexo II do presente edital, contendo o número total
de vagas destinadas a participantes da UFOP.

5. INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente por e-mail, do dia 21 ao dia 28 de outubro de 2020, e
deverão ser enviadas pelo e-mail institucional ao endereço international@ufop.edu.br, com o assunto
“Inscrição Curso de Introdução à História, Religiões e Cultura do Líbano”.
5.1.1 Inscrições com assunto diferente do especificado no subitem ou enviadas fora do prazo não serão
aceitas.

5.1.2 O candidato deverá informar, no e-mail de inscrição, o seu contato de WhatsApp. Esse contato
será incluído, pelo GCUB, no grupo que será criado para a comunicação com todos os participantes
do curso.
5.1.3 A CAINT não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos que possam ocorrer durante o
período de inscrições.
5.2 São documentos exigidos para inscrição:
5.2.2 Para os estudantes de pós-graduação:
5.2.2.1 Histórico escolar simples, com certificação digital, emitido até quinze dias antes da data de
inscrição no Programa, obtido no portal “Minha UFOP”;
5.2.2.2 Carta de motivação (máximo: 1 página) expondo a relevância do tema abordado no curso para
sua vida pessoal, profissional e/ou acadêmica.
5.2.3 Para os docentes:
5.2.3.1 Relatório referente à vida funcional, disponível no sistema “Minha UFOP”;
5.2.3.2 Carta de motivação (máximo: 1 página) expondo a relevância do tema abordado no curso para
sua vida pessoal, profissional e/ou acadêmica.
5.2.4 Para os técnicos-administrativos:
5.2.4.1 Relatório referente à vida funcional, disponível no sistema “Minha UFOP”;
5.2.4.2 Carta de motivação (máximo: 1 página) expondo a relevância do tema abordado no curso para
sua vida pessoal, profissional e/ou acadêmica.
5.3 Será aceito um número máximo de 5 (cinco) inscrições de estudantes da pós-graduação, 5 (cinco)
inscrições de docentes e de 5 (cinco) inscrições de técnicos-administrativos.
5.3.1 Caso o número máximo de inscrições seja ultrapassado, será observada a ordem cronológica de
inscrição.

6. SELEÇÃO
6.1 A primeira etapa consistirá na avaliação da documentação enviada pelos candidatos.
6.2 A segunda etapa consistirá na análise da carta de motivação dos candidatos aprovados na primeira
etapa, considerando-se o disposto no item 5.3.1.
6.3 O resultado final será divulgado no dia 30 de outubro, até às 18h, no endereço eletrônico
http://www.caint.ufop.br/.

7. DESCLASSIFICAÇÃO
7.1 Será sumariamente desclassificado do processo seletivo o candidato que:
7.1.1 Não atender ao disposto no Item 3;
7.1.2 Não apresentar a documentação completa exigida para qualquer uma das etapas do presente
Edital;

7.1.3 Não respeitar os prazos descritos no presente Edital.

8. CRONOGRAMA
Data

Atividade

19 de outubro

Divulgação do edital

21 a 28 de outubro

Período de inscrições

23 de outubro

Divulgação do Anexo II (Número de Vagas)

29 de outubro

Análise das inscrições
Divulgação do resultado final na página da
CAINT, até às 18h.

30 de outubro

Envio da lista de selecionados ao GCUB
Envio de e-mail de convocação para Reunião de
Orientação

03 de novembro

Reunião de Orientação com os selecionados

04 de novembro

Início do curso

09 de dezembro

Término do curso

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A inscrição do candidato pressupõe concordância às regras do Curso de Introdução à História,
Religiões e Cultura do Líbano e ciência dos prazos estabelecidos no calendário acadêmico para o ano
de 2020.
9.2 Ao término do curso (no prazo máximo de 10 dias), o estudante, docente e/ou servidor deverá
apresentar à CAINT o certificado de participação e a nota/conceito obtido no curso e o vídeo sobre sua
experiência, conforme consta nos itens 2.5 e 2.6.
9.3 Ao formalizar candidatura ao Curso de Introdução à História, Religiões e Cultura do Líbano, os
estudantes, docentes e técnicos-administrativos assumem a responsabilidade de manutenção com
vínculo com a UFOP.
9.4 O estudante, docente ou técnico-administrativo que for selecionado, caso desista antes do início do
curso, não conclua ou não obtenha no mínimo 70% de rendimento, fica impedido de participar de

novos editais da CAINT em 2020 e 2021.
9.5 Considerando o momento atípico ocasionado pela pandemia de COVID-19 e as incertezas acerca
do cenário brasileiro e mundial nos próximos meses, as regras do presente Edital estão sujeitas a
alterações.
9.6 Compete à CAINT resolver os casos omissos não contemplados por este Edital.

Jaqueline Pinheiro Schultz,
Coordenadora de Assuntos Internacionais.
Documento assinado eletronicamente por Jaqueline Pinheiro Schultz, COORDENADOR(A) DE
ASSUNTOS INTERNACIONAIS, em 19/10/2020, às 09:49, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código veriﬁcador 0092237 e
o código CRC 4274B033.
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CURSO:

INTRODUÇÃO À HISTÓRIA,
RELIGIÕES E CULTURA DO LÍBANO
·PROMOÇÃO
Holy Spirit University of Kaslik – USEK, Líbano.
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras – GCUB.
PROFESSOR RESPONSÁVEL:

Roberto Khatlab.
http://plus.wikimonde.com/wiki/Roberto_Khatlab
COORDENAÇÃO GERAL:

Professora Rossana Valéria de Souza e Silva (GCUB).
Professor Roberto Khatlab (USEK).
CARACTERÍSTICAS

Carga horária: 30h (18h de aulas virtuais e 12h de atividades extras).
Idioma: Português.
Modalidade: Virtual.
Período: 4 de novembro a 9 de dezembro de 2020 (6 semanas).
Aulas semanais: às quartas-feiras.
Horário: 14h às 17h (horário de Brasília).

PERFIL DOS PARTICIPANTES:

Professores, Gestores, Estudantes de Pós-Graduação e Técnicos
Administrativos das universidades associadas ao GCUB.
Número máximo de participantes: 150.

Introdução à história do Líbano, sua diversidade de civilizações, de
religiões e de culturas contidas em um pequeno território no
Oriente Médio, na encruzilhada de três continentes: Ásia, Europa e
África; imigração libanesa no Brasil e líbano-brasileira no Líbano;
relações diplomáticas Brasil-Líbano; conhecimentos gerais sobre o
Mundo Árabe; relações acadêmicas, científicas e comerciais entre o
Brasil e o Líbano.

•

·
Aulas expositivas (virtuais).

•

METODOLOGIA

Leitura e discussão de livros, artigos e filmes sobre o Líbano.

•

Apresentação de filmes,
gastronomia libanesa.

de

músicas

e

de

exemplos

da

E

EMENTA

INTRODUÇÃO À HISTÓRIA, RELIGIÕES

Discutir a história do Líbano, sua diversidade de civilizações, de
religiões e de culturas; analisar aspectos fundamentais relacionados
à imigração libanesa no Brasil e líbano-brasileira no Líbano; discutir
as relações diplomáticas Brasil-Líbano; analisar características
relacionadas ao Mundo Árabe; conhecer os principais traços que
definem as relações acadêmicas, científicas e comerciais entre o
Brasil e o Líbano.

CULTURA DO LÍBANO

OBJETIVO

VÍDEOS
LÍBANO, MINISTÉRIO DO TURISMO DO LÍBANO.
E AGORA PARA ONDE VAMOS?
NADINE LABAKI

FESTIVAIS DE BAALBECK, BEIT EDDINE, BIBLOS E CEDROS.
SÍTIO ARQUEOLÓGICO NO LÍBANO.
IMIGRAÇÃO ÁRABE EM SÃO PAULO.

Introdução ao curso/sondagem do perfil dos alunos e seus
conhecimentos sobre o Líbano.
Introdução: geografia do Líbano.
- Filme: Líbano, Ministério do turismo do Líbano.

11 DE NOVEMBRO
Panorama histórico do Líbano.
Fenícios e os povos que dominaram o Líbano: assírios,
persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados,
otomanos…); formação do Líbano como instituição política,
1920; a independência do Líbano em 1943.
O Líbano hoje.

18 DE NOVEMBRO
Líbano, diversidade
de religiões: judaismo, cristianismo,
islamismo, druidismo…
Conhecimentos do Sistema confessional que administra o
país - 18 comunidades religiosas e seu impacto na sociedade
libanesa.
Presença das religiões orientais no Brasil.
- Vídeo: Musica Avé Maria - Islamo-Cristã, Tania Kassis.

E

04 DE NOVEMBRO

INTRODUÇÃO À HISTÓRIA, RELIGIÕES

PROGRAMA PRELIMINAR

CULTURA DO LÍBANO

USEK CAMPUS.

25 DE NOVEMBRO
Líbano: cultura e costumes (família, casamento, direito das
mulheres…).
Literatura: escritores libaneses e
libanesa no Brasil.

brasileiros de origem

- Mostra do cinema árabe no Brasil.
- Filme: E Agora Para Onde Vamos? de Nadine Labaki.

- Vídeo: Imigração Árabe em São Paulo.

09 DE DEZEMBRO
Festivais culturais no Líbano. Turismo no Líbano.
- Vídeos Festival de Baalbeck , Beit Eddine, Biblos, Cedros –
USEK campus.
- Sítio arqueológico no Líbano.
O ensino superior no Líbano; a Holy Spirit University of
Kaslik - USEK (Faculdades, relações acadêmicas com o
Brasil e América Latina. curso de verão, conservação do
patrimônio libanês na América latina...).
- Vídeo: USEK Campus.
- Apresentação de trabalhos.

E

- O Líbano nos jornais brasileiros – o que os participantes já
leram sobre o Líbano no Brasil, suas visões...
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Imigração libanesa no Brasil e no mundo – impactos
social, cultural e econômico no Líbano. Comunidade
brasileira no Líbano – “brasilibaneses”.

CULTURA DO LÍBANO

02 DE DEZEMBRO
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