
                                                                                            
 

Seleção de estudante para o simpósio:  

PREVENTING GENOCIDE AND MASS ATROCITIES 

 

A Associação Universitária Internacional – AUI divulga seleção de estudante para participar do 

EPIIC 2020 (Education for Public Inquiry and International Citizenship), simpósio internacional realizado 

anualmente pela Tufts University, que no próximo ano terá como tema “PREVENTING GENOCIDE AND 

MASS ATROCITIES”. O evento ocorrerá entre os dias 24 a 28 de março de 2020, em Boston, nos Estados 

Unidos.  

A Associação Universitária Internacional (AUI) é uma entidade sem fins lucrativos criada em 1962, 

sob a administração de John F. Kennedy, com o objetivo de formar jovens líderes na América Latina. À 

época, estudantes de várias partes do Brasil iriam a Harvard para estudar em um curso de verão da renomada 

universidade. Aqueles jovens formaram uma rede de proeminentes profissionais, que se destacaram nos mais 

diversos ramos de atuação, passando de grandes arquitetos a Ministros. Notáveis nomes da AUI passam por 

brasileiros de destaque como Cristovam Buarque, Alceu Valença e Francisco Rezek. 

Na retomada de suas atividades, em 2007, a AUI firma parceria com a Tufts University (Boston, 

MA), enviando estudantes para o simpósio EPIIC, cujo objetivo é incentivar o pensamento e a formação de 

líderes, a partir do conhecimento e do debate com jovens de diversos países, procurando incluir todos os 

continentes. 

As seleções para participação no simpósio EPIIC acontecerão em alguns estados do Brasil e os alunos 

selecionados integrarão a delegação brasileira participante do EPIIC 2020. Estão incluídos no programa 

gastos com hospedagem, alimentação e inscrição/material durante o período de realização do simpósio. As 

demais despesas são de responsabilidade do aluno selecionado, a exemplo de passagem aérea, gastos com 

visto e despesas em geral.  

Haverá a possibilidade de financiamento integral ou parcial da passagem aérea, caso o estudante 

indique essa necessidade. Para tanto, o estudante deverá ser bolsista do PROUNI, FIES ou assistido por 

programa de assistência estudantil universitária e deverá comprovar, no momento da inscrição e envio do e-

mail com documentos de inscrição, sua condição de assistido por programa estudantil. Essa informação 

somente será verificada após a seleção final dos estudantes. Deste modo, se o estudante melhor classificado 

necessitar de auxílio financeiro será avaliada a possibilidade da AUI financiar a passagem aérea, caso não 

haja fundos disponíveis, a vaga será automaticamente repassada ao classificado seguinte. Se o melhor 

classificado não indicar a necessidade de auxílio financeiro, este deverá arcar com os custos da passagem 

aérea integralmente.  

 

Pré-requisitos para seleção:  

 



                                                                                            
a) ter até 24 anos na data estabelecida para realização do EPIIC 2020;  

b) possuir fluência em inglês;  

c) estar matriculado em algum curso de graduação e ter afinidade com o tema; e 

d) comprovante de vínculo com programa de assistência estudantil (caso indique necessidade de 

financiamento da passagem aérea). 

 

A inscrição deverá ser realizada pelo e-mail <auicomunicacao@gmail.com>, até o dia 8 de 

novembro de 2019. O assunto do e-mail deverá ser escrito da seguinte forma “[ESTADO] Seleção EPIIC 

2020 – [Nome do Candidato]” e deverão ser enviados como arquivos anexos:  

 

a) currículo em inglês, com no máximo 2 laudas;  

b) carta de intenção em inglês, com no máximo 1 lauda, descrevendo os motivos pelo qual o estudante deve 

ser escolhido para participação no EPIIC 2020; e 

c) comprovante de matrícula no curso de graduação 

d) comprovante de vínculo com programa de assistência estudantil (caso indique necessidade de 

financiamento da passagem aérea). 

 

O processo seletivo será realizado em duas fases: a primeira consistirá em análise curricular e de 

carta de intenção. Na segunda etapa, será realizada entrevista com os candidatos selecionados para a segunda 

fase. A entrevista será realizada em português e inglês, em data e horário a ser informado aos selecionados.  

 

Mais informações sobre o EPIIC 2020 no site http://www.tuftsgloballeadership.org/program/epiic. Caso 

tenha dúvidas sobre a seleção, gentileza entrar em contato através do e-mail <auicomunicacao@gmail.com>. 

http://www.tuftsgloballeadership.org/program/epiic

