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EDITAL INSTITUTO CONFÚCIO 001/2018
CURSO DE VERÃO NA CHINA 2018 – SUMMER CAMP

OBJETIVO
O objetivo do presente curso de verão é promover a imersão de língua e cultura
chinesa dos alunos regularmente matriculados no Instituto Confúcio na Universidade
Estadual de Campinas, a fim de proporcioná-los oportunidade de conhecer melhor a
China e situações de práticas reais de língua chinesa.

BENEFÍCIOS DO CURSO
De acordo com as regras estipuladas pela Sede do Instituto Confúcio na China
(Hanban), os selecionados terão direito ao curso intensivo de cultura e língua chinesa,
organizado e realizado na Beijing Jiaotong University (BJTU); visita a duas cidades
chinesas, sendo uma delas Beijing; despesas com hospedagem, alimentação, traslado
interno, tickets e ingressos para entrada em locais turísticos durante as visitas históricoculturais, previstas pelo curso intensivo; traslado da Unicamp ao Aeroporto Internacional
de Guarulhos no dia de partida e de Aeroporto Internacional de Guarulhos para Unicamp
no dia do retorno1.

NÚMERO DE VAGAS
20 (vinte) vagas.

CONDIÇÕES PARA CANDIDATURA

1

•

Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no Instituto Confúcio na Unicamp;

•

Não ser de nacionalidade chinesa;

•

Portar passaporte com validade até, pelo menos, 31/12/20182;

•

Ter idade entre 18 e 30 anos completos até dia 08/07/2018;

Em casos de não utilização do serviço de traslado, o(a) selecionado(a) deve comunicar o escritório do
Instituto Confúcio na Unicamp com antecedência.
2
Podendo ser data de agendamento, desde que a retirada do passaporte seja até o dia 18/06.
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•

Ter fluência ou compreensão intermediário ou avançada em inglês;

•

Não ter participado em nenhuma das edições anteriores dos cursos de verão
oferecido pelo Instituto Confúcio na Unicamp.

PERÍODO DO CURSO E INFORMAÇÕES DE VOO
O curso de verão será realizado durante o período compreendido entre
10/07/2018 a 30/07/2018, com saída para China no dia 09/07/2018, no Aeroporto
Internacional de Guarulhos e retorno ao Brasil no dia 30/07/2018. As informações dos
voos estão discriminadas conforme a tabela abaixo:
Data

Dia da

Cia.

Semana

Aérea

Voo

Origem

Destino

Saída

Chegada

09/07/2018 Segunda

Emirates

262

Guarulhos

Dubai

01h25

22h55

10/07/2018

Emirates

306

Dubai

Beijing

03h55

15h25

30/07/2018 Segunda

Emirates

307

China

Dubai

00h40

05h00

30/07/2018 Segunda

Emirates

261

Dubai

Brasil

08h00

15h55

Terça

A passagem aérea de ida e volta e as taxas aeroportuárias deverão ser
compradas integralmente pelo(a) estudante devidamente selecionado(a) no processo
seletivo, em tarifas de grupo, com a agência indicada pelo Instituto Confúcio na Unicamp.
O valor estipulado da passagem é de aproximadamente USD$2073,00 (Dois mil, setenta
e três dólares americanos)3, acrescido das taxas de embarque aeroportuárias. Após a
devida aprovação no processo seletivo, o(a) selecionado(a) deverá contatar a agência
de viagens impreterivelmente até dia 15/05/2018 para definir a forma e prazo de
pagamento4. O contato com a agência de viagens indicada pelo Instituto Confúcio na
Unicamp é de inteira responsabilidade do(a) selecionado(a), não cabendo ao Instituto
Confúcio na Unicamp nenhuma responsabilidade. É expressamente proibida a
remarcação e renegociação das passagens.
O contato da agência de viagens indicada pelo Instituto Confúcio na Unicamp
será encaminhado via e-mail para os selecionados no dia 14/05/2018, juntamente com
a divulgação da lista dos selecionados.

3

Esse valor é uma estimativa. O valor definitivo será fornecido posteriormente.
As formas de pagamento previstas são: à vista, 3x, 5x ou 9x no cartão de crédito, cabendo ao(à)
selecionado(a) a definição final com a agência de viagens indicada pelo Instituto Confúcio na Unicamp.
4
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RESPONSABILIDADE DO(A) SELECIONADO(A)
Exceto as despesas relacionadas no item “BENEFÍCIOS DO CURSO”, de
responsabilidade da Hanban e BJTU, cabe ao(à) selecionado(a) se comprometer a:
•

Contratar o seguro saúde internacional para o período do curso (vide
PERÍODO E INFORMAÇÕES DO VOO), através da Diretoria Geral da
Administração da Unicamp (DGA);

•

Obter o visto não comercial para a China junto aos órgãos consulares
daquele país; e

•

Obter a vacinação contra febre amarela e solicitar a carteira de vacinação
internacional.

O Instituto Confúcio na Unicamp disponibiliza no Anexo deste edital orientações
e informações detalhadas para contratação de seguro saúde e obtenção de visto chinês
acima tratadas.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Data
13/04/2018

Início de inscrição para o Curso de Verão 2018

03/05/2018

Último dia para a inscrição do Curso de Verão 2018

04/05/2018, às 18h

Divulgação dos candidatos aptos para entrevista e suas
informações (dias, horários e local)

07/05/2018

Entrevistas no Instituto Confúcio, das 14h30 às 17h

08/05/2018

Entrevistas no Instituto Confúcio, das 15h30 às 17h

09/05/2018

Entrevistas no Instituto Confúcio, das 14h30 às 17h

14/05/2018

Divulgação de lista dos candidatos selecionados
Divulgação de lista de espera

ETAPA I: INSCRIÇÃO
O(A) interessado(a) em participar do Curso de Verão 2018 deve se inscrever
através de formulário on-line: https://goo.gl/forms/H8HDetGs7WQApvpl1, preenchendo
todas as informações solicitadas corretamente. As inscrições preenchidas de forma
incorreta serão desconsideradas.
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Após o dia 03/05/2018, não serão aceitas mais inscrições. Casos especiais
devem ser encaminhados à direção para aprovação até dia 03/05/2018, via e-mail com
assunto [Summer Camp], dentro do horário de expediente do Instituto Confúcio na
Unicamp (das 9h às 18h).

ETAPA II: SELEÇÃO
A direção do Instituto Confúcio na Unicamp fará entrevistas nos dias e horários
especificados no item "CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO", no seu escritório
localizado no primeiro andar da Biblioteca Central Cesar Lattes, localizada na Rua
Sérgio Buarque de Holanda, 421, Cidade Universitária, Campinas-SP, Brasil.

ETAPA III: APROVAÇÃO
Os estudantes serão finalmente aptos para participação do Curso de Verão 2018
se forem aprovados nas entrevistas dadas pela direção do Instituto Confúcio na
Unicamp e terem realizado HSK até dia 10/06/2018 5 . É da responsabilidade do(a)
selecionado(a) da entrevista o comprometimento de realização do HSK, caso ainda não
tenha feito até a data de divulgação da lista dos selecionados.

SEMINÁRIO PREPARATÓRIO DE PRESENÇA OBRIGATÓRIA
Todos os selecionados devem participar do Seminário Preparatório de presença
obrigatória no dia 20/06/2018, às 14h30. O local será confirmado posteriormente via email do Instituto Confúcio na Unicamp. Esse seminário tem por objetivo preparar os
selecionados para a viagem à China, explicando as regras e detalhes da mesma.

PRAZOS LIMITES
Data
15/05/2018

5

Contatar a agência de viagens indicada pelo Instituto Confúcio na
Unicamp (os contatos serão fornecidos no dia 14/05/2018, às 9h30.

Última data de realização de HSK no primeiro semestre de 2018. Orientações para inscrição estão
disponíveis no site: http://www.institutoconfucio.unicamp.br/inscricoes-abertas-para-exame-deproficiencia-hsk-2/.
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18/05/2018,
até às 18h

18/06/2018

03/07/2018

Entrega do formulário devidamente preenchido e assinado de
contratação de seguro viagem internacional no escritório do Instituto
Confúcio na Unicamp
Envio

de

página

de

rosto

do

passaporte

para

o

e-mail

confucio@unicamp.br, com assunto [Summer Camp]
Envio de visto chinês digitalizado para o e-mail confucio@unicamp.br,
com assunto [Summer Camp – visto]
Envio de carteira internacional de vacinação, com comprovação de

06/07/2018

vacinação válida contra febre amarela, digitalizada para o e-mail
confucio@unicamp.br, com assunto [Summer Camp – carteira]

Fica esse edital sujeito a eventuais alterações posteriores.
Cabe ao(à) interessado(a) a leitura integral e atenta deste edital.

Instituto Confúcio na Unicamp
13 de abril de 2018
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Anexo

Contratação do Seguro de Viagem Internacional
Passo 1: Acesse o formulário de contratação de seguro de viagem internacional da
DGA/Unicamp
disponível
no
site:
https://www.dga.unicamp.br/Html/Servicos/Formularios/seguros/formViagemInter/segin
ter_aluno_pesquisador.php.
Passo 2: Preencha as informações solicitadas. Em relação a campos relacionados
abaixo, siga as instruções:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidade/Órgão: Instituto Confúcio
Telefone: (19)3521-4716
E-mail do Responsável para a Contratação: confucio@unicamp.br
Recursos: selecione “Recursos Próprios”
Identificação: preencha o RG
Origem: Beijing, China
Data de início: 08/07/2018
Data de Retorno: 31/07/2018
Justificação: Participação do Curso de Verão 2018 na China, organizado pelo
Instituto Confúcio
E-mail do voucher: colocar o confucio@unicamp.br no campo de CC

Passo 3: Imprima o formulário devidamente preenchido e assine-o.
Passo 4: Entregue o formulário devidamente preenchido e assinado no escritório do
Instituto Confúcio na Unicamp até dia 18/05/2018 até às 18h.

Obtenção de Visto Chinês
São necessários os seguintes documentos:
•
•

•
•

Passaporte válido até, pelo menos, 31/12/2018;
Formulário de pedido de visto para a República Popular da China, disponível no
site:
http://br.china-embassy.org/por/lqfw/t1071867.htm,
devidamente
preenchido e assinado;
1 foto 3x4 de fundo branco;
Taxa de R$460,00, conforme a tabela disponível no site: http://br.chinaembassy.org/por/lqfw/t1205910.htm;
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta convite (será fornecida Beijing Jiaotong University e encaminhada pelo
Instituto Confúcio na Unicamp)
Instruções para alguns campos do formulário de pedido de visto:
Campo 1.17: Nome: Instituto Confúcio na Universidade Estadual de Campinas,
Telefone: (19)3521-4716, Endereço: Rua Sérgio Buarque de Holanda, 421,
Cidade Universitária, Campinas, SP, CEP: 13083-859;
Campo 1.23: Preencha as informações de pai e mãe;
Campo 2.1: Visita não comercial;
Campo 2.2: Uma entrada, válido por 3 meses a partir da emissão;
Campo 2.3: Não;
Campo 2.4: 10/07/2018;
Campo 2.5: 21 Dias;
Campo 2.6: Data: 10/07/2018, Endereço detalhado: N.3 Shangyuancun, Haidian
District, Beijing, P.R.China;
Campo 2.7: Confucius Institute Headquarter (Hanban) and Beijing Jiaotong
University;
Campo 2.8: Nome: Beijing Jiaotong University, endereço: N.3 Shangyuancun,
Haidian District, Beijing, P.R.China, Telefone: (8610) 62255671, Relação com o
solicitante: acadêmica.

Troca de carteira de vacinação internacional
Poderá ser feita no Posto Agiliza Campinas, localizado na Angelo Vicentim, 195,
Barão Geraldo, Campinas, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 16h. Documentos
necessários:
•
•
•

Comprovante de vacinação;
Passagem emitida;
Comprovante de endereço residencial

