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XIII International Training Summer School - 2022 
 

 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)  
Núcleo de Pesquisa em Direito do Araguaia (NUPEDIA)  

 

Edital de seleção nº 01/2022 

 

I. Dados gerais 

A International Training Summer School, faz parte das atividades 

desenvolvidas pelo Comitato Internazionale Fotogrammetria Architettonica e o 

Laboratorio Ufficiale Prove Materiali - M. Salvati - Politecnico di Bari, ambos 

italianos, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e o 

Núcleo de Pesquisa em Direito do Araguaia (NUPEDIA) - Res. CONSUNI nº 

37, de 30 de junho de 2021, CONVIDAM a participar da SELEÇÃO DE 

PESQUISADORES para uma jornada de conhecimento. 

O grupo de professores e pesquisadores será conduzido pelas 

Professoras Doutoras da UFMT-ARAGUAIA: Sandra Negri e Loyse Tussolini, 

bem como pelo Professor Doutor Pietro Grimaldi do POLITECNICO DI BARI. 
 

II. Público-alvo 
 

Para a XIII International Training Summer School - 2022, serão 

selecionados professores da UFMT-ARAGUAIA e pesquisadores cadastrados 

ao: 

(a) NUPEDIA-UFMT-ARAGUAIA,  
 

(b) Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública, e-G@V em 

Compliance - EaD, Turma I (2021) da UFMT-ARAGUAIA,  
 

(c) Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do 

Trabalho e Legislação - EaD, Turma I (2021) da UFMT-ARAGUAIA, 
 

(d)  MindTheGap-UEPG-PR. 
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III. Data limite - requisitos - manifestação de interesse 
 

A XIII International Training Summer School será levada a termo, em solo 

italiano, conforme itinerária a ser apresentado pelos parceiros italianos, entre os 

dias 19 e 29 de julho de 2022 (http://coifa.it/).  

Para a seleção de professores e pesquisadores discentes, com intenção 

de participar da XIII International Training Summer School, será necessário 

apresentar os seguintes documentos e comprovantes, formato PDF: 

a) ser pesquisador NUPEDIA, 

b) estar em dia com os compromissos da Pós-Graduação Lato Sensu, 

c) declarar ciência que a XIII International Training Summer School é uma jornada 
para escaneamento de patrimônio cultural e arquitetônico em solo italiano, 

contendo deslocamento terrestre, 

d) ser fluente ou ter compreensão do idioma italiano ou inglês, 

e) passaporte válido e demais documentos exigidos (Brasil - Itália) 

f) declarar aceite para as condições de estadia, transporte terrestre, seguro de vida 
e alimentação oferecidos pelos parceiros italianos, 

g) declarar ciência que deve adquirir, sponte sua, bilhete aéreo com pouso e 

decolagem (data e lugar) conforme indicativos dos parceiros italianos, 

h) declarar estar ciente que o roteiro final da jornada será apresentado, pelos 
parceiros italianos, entre março e maio de 2022, 

i) declarar participação em 100% das atividades e compromissos da XIII 
International Training Summer School,  

j) declarar estar inteiramente à disposição para o projeto entre 18 de julho e 30 de 

julho de 2022, 

k) estar ciente do pagamento de taxa de € 300,00 (trezentos euros), com depósito 
aos parceiros italianos até 05 de julho de 2022, 

l) ciência que assinará compromisso de conduta, conforme condições emitidas 

pelos coordenadores do projeto (brasileiros e italianos), 

m) estar ciente que o não cumprimento dos requisitos extinguirá, automaticamente, 
a participação na jornada. 
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Os interessados na XIII International Training Summer School, 

necessitam encaminhar a documentação solicitada para e-mail 

sandra.negri@ufmt.br, impreterivelmente até 10 de março de 2022. 

O resultado dos selecionados ocorrerá entre 11 e 15 de março de 2022. 

 

IV. Das vagas 
Serão selecionados para compor o grupo de trabalho da XIII International 

Training Summer School:  10 (dez) interessados, com mais 03 (três) para lista 

de espera. 
 

V. Disposições Finais 
 

Os organizadores brasileiros e italianos da XIII International Training 

Summer School, se reservam ao direito de, a qualquer tempo, alterar a data de 

início/término da jornada ou cancelá-la na hipótese de ocorrer eventos 

pandêmicos, fatos imprevisíveis ou de força maior. 

 

Barra do Garças/MT, 10 de fevereiro de 2022. 
 

 

 Profa. Dra. Sandra Negri 
        UFMT-ICHS-ARAGUAIA 

 

 

Profa. Dra. Loyse Tussolini 
UFMT-ICET-ARAGUAIA. 


