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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC nº 253
ABERTURA DE INSCRIÇÕES:
MOBILIDADE ACADÊMICA UESC/ABRUEM 2015-1

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no uso de suas atribuições, com fundamento no Regulamento do Programa de Mobilidade Estudantil da UESC aprovado pelo CONSEPE em 26 de novembro de 2014, torna pública a abertura de inscrições para seleção de candidatos à mobilidade nacional de estudantes de graduação de diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras da UESC, por intermédio da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), objetivando atender à chamada do Programa de Mobilidade ABRUEM.

1. PROGRAMA
O programa de mobilidade nacional na graduação visa dar oportunidade ao estudante para realizar disciplinas ou atividades pertinentes ao seu curso em outra IES, visando complementaridade de estudos e vivência em realidades educacionais e culturais distintas, o desenvolvimento de habilidades de convivência com sistemas diferentes e com novas experiências de aprendizagem, pesquisa científica e inovação. Este edital está disponível em http://www.uesc.br/publicacoes/editais/

2. CRONOGRAMA E INSCRIÇÃO
Data ou período
Procedimento 
Até 12/12/2014
Apresentação e validação da documentação exigida, por parte do estudante, para análise e validação do coordenador de curso e do responsável pela mobilidade acadêmica de sua IES.
13 a 19/12/2014
Recebimento das candidaturas e documentação exigida pela UESC pelo email arint@uesc.br ou pelo protocolo da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho, Campus da UESC, Rodovia Jorge Amado, km 16, s/n, 45662-900, Ilhéus, BA
20/12/2014 à 13/02/2015
Envio da carta de aceite ou carta de recusa das candidaturas pela UESC aos candidatos e responsáveis acadêmicos.
23/02/2015
Início do semestre letivo e da mobilidade acadêmica na UESC.

3. DAS VAGAS OFERTADAS POR CURSO DE GRADUAÇÃO

Os seguintes cursos de graduação da UESC (http://www.uesc.br/cursos/graduacao/) poderão receber estudantes de outras IES, no limite de até duas vagas por curso por semestre, observada a disponibilidade de condições para atender ao previsto no plano de estudos apresentado pelo candidato: Biomedicina, Ciências Biológicas, Direito, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Química e Geografia.

4. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

4.1. O candidato à mobilidade acadêmica na UESC necessita enviar os seguintes documentos:
Plano de estudos (Anexo I), devidamente preenchido e assinado pelo estudante, coordenador de curso e responsável institucional pelo programa de mobilidade.
Histórico acadêmico, contendo as disciplinas já cursadas e as em curso; caso no histórico não constem as disciplinas em curso, uma declaração deve ser emitida pela IES e acompanhar o histórico;
Cópia do documento de identidade; e
Curriculum vitae no formato do Lattes (http://lattes.cnpq.br), atualizado com as informações de pesquisa científica e outros trabalhos acadêmicos relevantes do estudante;

4.2. Para o envio da candidatura por meio de endereço eletrônico (arint@uesc.br), é imprescindível que a cópia digitalizada da documentação acima esteja legível. Caso o candidato seja aceito na mobilidade da UESC, deverá apresentar a documentação original à coordenação do curso até a data de início do período letivo (23/02/2015). Cabe à Arint atestar a conferência com o original e enviar o processo à SECREGE para a matrícula institucional.

5. DA SELEÇÃO

5.1. A seleção dos candidatos às vagas disponíveis obedecerá aos critérios de ordem de recebimento das candidaturas (por e-mail ou correios), do preenchimento de todos os requisitos do item 4, e da análise pelo coordenador de curso das disciplinas solicitadas no plano de estudos do candidato. Como critérios de desempate, serão levados em conta o desempenho acadêmico e a média global das notas do candidato (coeficiente de rendimento acadêmico acumulado). 

5.2. O candidato, o coordenador de curso e o responsável pela mobilidade serão informados do resultado por meio da carta de aceite (total ou parcial) ou carta de recusa de mobilidade acadêmica, que justificarão o resultado, quando necessário.

5.3. A inexatidão e/ou irregularidade nos documentos solicitados, verificadas a qualquer tempo e em especial por ocasião da mobilidade acadêmica na UESC, acarretarão na anulação da seleção com todas as consequências legais correspondentes. 

6. DO CONTATO

Informações adicionais sobre a candidatura para a mobilidade acadêmica pelo Programa de Mobilidade ABRUEM 2015-1 com a UESC estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.uesc.br/arint/, pelo e-mail arint@uesc.br e pelo telefone (73) 3680-5003. 



Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 5 de dezembro de 2014.



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA

Anexo I – Plano de estudos
MOBILIDADE ACADÊMICA UESC/ABRUEM 2015-1	Fotografia 3x4
1. Dados do estudante candidato à mobilidade
Nome completo

E-mail

Telefone

Período da mobilidade
Ano:                               Semestre I (  ) ─ Semestre II (  )
2. Dados acadêmicos
2.1. IES de origem
Nome da instituição de origem do estudante

Nome do curso ou programa

Responsável institucional do curso (coordenador ou diretor)

E-mail

Telefone

2.2. IES anfitriã (Universidade Estadual de Santa Cruz)
Nome do curso onde pretende realizar as atividades ou disciplinas

3. Dados de disciplinas a cursar e relação com as disciplinas da universidade de origem
Instituição anfitriã (UESC)
Créditos
Instituição de Origem




















4. Dados das atividades acadêmicas, científicas, técnicas, artísticas ou culturais.


5. Declaração de compromisso e carta de aceite
Eu, ......................................, declaro que estou de acordo com as regras desse programa de mobilidade, que vou cumprir o plano de estudos e que informarei com antecedência ao coordenador do meu curso sobre quaisquer alterações neste plano.

___________________________________
Assinatura do candidato

Eu, ............................., Coordenador do Curso/Programa............................ da IES de origem do candidato estou de acordo com a participação do aluno supracitado neste programa de mobilidade acadêmica e comprometo-me analisar os créditos cursados para fins de aproveitamento de estudos.
______________________________________________
Assinatura e Carimbo do Coordenador do curso de origem

Eu, ............................., Coordenador do Curso/Programa............................ da IES anfitriã aceito o aluno supracitado neste programa de mobilidade acadêmica para cursar disciplinas ou atividades acima indicadas sem () com* () alterações.
____________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Coordenador do curso da IES anfitriã**

Ciente:
______________________________________________
Responsável institucional pela mobilidade (IES de origem)
Ciente:
_______________________________________________
Responsável institucional pela mobilidade (IES anfitriã)
*No caso de aceite parcial (com alterações), as restrições devem ser expressas no campo 6.
**As assinaturas do coordenador e responsável institucional da IES anfitriã comprovarão o aceite do estudante na mobilidade.
6. Anotações ou restrições da IES anfitriã, caso sejam necessárias 



