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EDITAL 021/2018 - CRI
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM - ITP
LUISS GUIDO CARLI E GRUPO TERNA

A Coordenadoria de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Norte do Paraná –
UENP, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna público o edital de abertura de
inscrições para o processo seletivo do International Training Program (ITP), promovido pela Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – LUISS e o grupo Terna.
1. DO OBJETIVO DO PROGRAMA
O ITP é um projeto colaborativo da LUISS University e o grupo Terna, cujo objetivo é treinar
futuros administradores de países específicos, ofertando-lhes educação acadêmica de alta
qualidade. O programa combina a educação acadêmica com a experiência empresarial. Para o
ano acadêmico de 2018-2019, os países selecionados para participar da seleção são Brasil, Chile,
Uruguai e Peru – e, nesta oportunidade, a UENP concorrerá a 02 (duas) bolsas.
Os estudantes contemplados terão a oportunidade de realizar mestrado integral, pelo período de
02 (dois) anos no Master Program in Management (que está entre os 100 melhores mestrados do
mundo, segundo o Financial Times) da LUISS University em Roma; realizar matérias eletivas
designadas pela LUISS e Terna sobre tópicos específicos; e realizar estágio, durante o programa,
nas filiais da Terna dos países selecionados ou em outras áreas geográficas. As matérias do
mestrado são todas ministradas em Inglês.
2. SOBRE O GRUPO TERNA
Terna é uma das principais companhias europeias que operam nas grades de transmissão de
eletricidade (TSO – Transmission System Operator), administrando a grade de transmissão
italiana de alta voltagem, uma das mais modernas e tecnologicamente avançadas da Europa.
A empresa assume um papel primordial na transformação do mercado da eletricidade em direção
ao uso de fontes ecologicamente compatíveis. A estratégia da Terna vai ao encontro do crescente
contexto internacional, com foco nos desafios da energia e da mudança climática.
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3. PERFIL DO ALUNO
O setor de energia elétrica está se transformando, e o Grupo Terna é um expoente de lidença
nessa mudança, promovendo e guiando as transformações do setor na Itália e no exterior. Por
isso, o perfil de aluno almejado pelo programa é de estudantes de Engenharia, Ciências
Econômicas ou Direito, que já tenham se graduado ou que irão finalizar a graduação até julho
de 2018, com um background internacional e abertos a inovações e novos desafios. Desta forma,
o presente edital é focado em egressos da UENP, dos cursos de Ciências Econômicas,
Administração ou Direito.
Ainda, após o término do programa de mestrado, os estudantes contemplados serão contratados
pelo Grupo Terna para trabalhar na filial da empresa em seus próprios países.
4. DA BOLSA-AUXÍLIO
O programa oferecerá aos estudantes admitidos uma bolsa para cobrir os custos de matrícula
(com a exceção das taxas e impostos regionais exigidos por lei), e também as despesas com
alimentação e hospedagem por todo o período regular do mestrado (dois anos acadêmicos).
Durante o programa, os alunos contemplados terão a oportunidade de realizar estágio no Grupo
Terna e, após o término do mestrado, serão contratados pela empresa na filial de seu próprio
país.
5. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Os interessados em participar do processo de seleção deverão preencher o formulário (disponível
na página da CRI, aba Documentos > Formulários) com todas as informações requeridas e juntar
os seguintes documentos:
1) Diploma de Ensino Superior emitido pela Universidade Estadual do Norte do Paraná em
Ciências Econômicas, Administração ou Direito;
2) Histórico Escolar;
3) Diploma de Ensino Médio;
4) Curriculum Vitae (em inglês);
5) Uma carta de motivação (em inglês);
6) Pelo menos uma carta de referência de algum professor (em inglês);
Os

documentos,

junto

com

o

formulário,

devem

ser

enviados

ao

e-mail

cr.internacionais@uenp.edu.br, com o assunto “Inscrição - LUISS e Grupo Terna”, até o dia 06 de
junho de 2018.
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O Grupo Terna e a LUISS University podem agendar uma entrevista por Skype com os
candidatos, como um segundo passo no processo de seleção, em data previamente acordada
entre as partes.
Não é obrigatório apresentar exame de proficiência em Língua Inglesa, porém, se o candidato
tiver, pode anexar junto aos demais documentos.

6. DO RESULTADO FINAL
O resultado da avaliação da admissibilidade da candidatura será divulgado até o dia 15 de junho
de 2018; a comunicação do resultado da inscrição será dada até o dia 03 de julho de 2018; e, por
fim, a matrícula ocorrerá até 25 de julho de 2018, para que os estudos do Mestrado tenham início
em Setembro de 2018.
Para maiores informações, acesse as seguintes páginas:
http://www.luiss.edu/admissions/graduate-admissions/itp-luissterna-program
http://programs.luiss.it/files/2018/03/Luiss_Terna_7_brochure.pdf
PUBLIQUE-SE.
Jacarezinho (PR), 17 de maio de 2018.
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