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Edital UESC nº 105/2019 
Abertura de Inscrições 
Participação no II Simpósio de Internacionalização Universitária da UESC - 2019 
 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das 
inscrições para participar do II Simpósio de Internacionalização Universitária da UESC - 2019, que acontecerá 
nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2019. 
 

1. Das inscrições 

1.1 As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário de inscrição on line, que será disponibilizado 
na página da Arint (http://www.uesc.br/arint/). 

1.2 Instruções para inscrição: 

Local e Data 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário de inscrição on line, que será 
disponibilizado na página da Arint (http://www.uesc.br/arint/), no período indicado para cada tipo de 
participação: 

a) OUVINTE: 30 de julho a 30 de setembro de 2019 

b) APRESENTADOR DE TRABALHO: 30 de julho a 30 de agosto de 2019 

Público-alvo Discentes, Docentes, Técnicos e Analistas da UESC e demais interessados de outras instituições. 

Categorias 

OUVINTE 
APRESENTADOR DE TRABALHO (resumo e oral) 
Os trabalhos devem ter relação com a temática a seguir: “Internacionalização: vivências, desafios e oportunidades”. 
Os tipos e modelos de trabalho estarão disponíveis na página da Arint (http://www.uesc.br/arint/) a partir da data 
das inscrições. 

Vagas 
1. 200 vagas para OUVINTE. 
2. 200 envios de resumo de trabalho 

3. 20 vagas para apresentação oral dentre os que enviaram resumo de trabalho 

Taxa  Não há cobrança de taxas 

Requisitos 
Ter disponibilidade para participar das atividades específicas, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2019. Ter 
disponibilidade para corrigir o resumo ou apreciar sugestões sobre o resumo, antes do dia 30 de setembro, caso a 
comissão julgue pertinente solicitar modificações. 

Observações  
Após o preenchimento das vagas ofertadas, será mantido um cadastro reserva para alunos que possam ser 
posteriormente convidados, caso haja desistências ou maior demanda. 

 

2. Da seleção  
 

Caso o número de interessados em fazer apresentação oral seja superior a 20, a Comissão irá proceder uma seleção de 
apresentadores, com base nos resumos, buscando-se deixar o mesmo número de resumos em cada grande área: ciências da 
vida; humanidades; ciências da terra, exatas e tecnológicas. 
 

3. Das atividades  
 

O II Simpósio de Internacionalização Universitária da UESC - 2019 tem como objetivo principal despertar a 

comunidade acadêmica para a importância da internacionalização universitária na formação dos recursos humanos da UESC. 
Além disso, trará benefícios também aos participantes provenientes de outras instituições.  

4. Dos certificados 
Serão fornecidos certificados aos que participarem de pelo menos 75% das atividades do evento.  
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 24 de julho de 2019. 
 

Evandro Sena Freire 
Reitor 
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