
 
 

 

Chamada específica 

Chamada: Vagas para mobilidade acadêmica presencial em cursos de 
graduação. 

Código: 2022CE01  

 
1. Público alvo: acadêmicos da Unoesc matriculados na 3ª fase ou fases posteriores dos cursos de 
graduação da Unoesc. 
 

2. Objetivo desta chamada: Tendo como base a política da instituição e fazendo referência ao regimento 
do programa de mobilidade acadêmica da Unoesc publicado no site de internacionalização da Unoesc, esta 
chamada tem por objetivo possibilitar a inscrição de interessados em realizar mobilidade acadêmica 
presencial em cursos de graduação de universidades estrangeiras conveniadas. 
 
3. Requisitos e documentos para participação: 

a) estar regularmente matriculado em algum dos cursos de graduação da Unoesc, comprovado 

através de histórico escolar; 

b) estar adimplente com a Unoesc; 

c) responsabilizar-se por toda e qualquer despesa necessária para a realização da mobilidade 

acadêmica presencial, inclusive aquelas relativas ao transporte, visto, alojamento, seguro saúde e 

de vida, refeições e tarifas acadêmicas, bem como gastos adicionais incorridos; 

d)  cumprir com as exigências documentais da universidade de destino; 

e) responsabilizar-se por todas as providências necessárias à viabilização da mobilidade acadêmica 

presencial no que se refere à obtenção de vistos, passaporte, vacinas, exames, seguro saúde e vida 

internacionais e demais providências; 

f) realizar a mobilidade acadêmica dentro do prazo estipulado por esta chamada, de acordo com a 

sua fase atual e com o cronograma desta chamada. 

 
4. Cronograma: 
 

Encerramento das inscrições na chamada 
2022CE01 

22/11/2021 às 17h 

Divulgação do resultado final até dia 24/11/2021 

Candidaturas novembro e dezembro de 2021 

Realização da mobilidade 2022/1 

 



 
 

 

Processo de participação 
 O candidato interessado e que cumpra com os requisitos para participação deverá realizar inscrição, até a 
data de encerramento, através do seguinte link, além de apresentar Plano de Atividade (baixe o modelo em 
anexo): documento que informa como a disciplina  cursada no exterior será aproveitada. Será aceito plano 
de atividade que apresentar  a assinatura do Coordenador de Curso/Programa ou sua aprovação via e-mail, 
devendo,  neste caso, também encaminhar o respectivo e-mail de validação. 
 
Link para o formulário de inscrição: https://forms.gle/4Aem69HYeuyoTmnY8 
 
Obs.: Será desclassificado automaticamente o candidato que não cumprir com qualquer uma das etapas 
descritas anteriormente, que não preencher o formulário por completo ou que entregar algum documento 
incompleto ou sem ser preenchido. 
  

Processo de candidatura do acadêmico classificado nesta Chamada Específica 
 

O processo se dará conforme as seguintes observações: 
a) O acadêmico selecionado deverá cumprir, obrigatoriamente, com as exigências e prazo estipulados 

pela universidade estrangeira; 

b) O período de candidatura e documentação necessária serão definidos pela universidade 

estrangeira conveniada e orientado pela Coordenação Geral de Relações Internacionais da Unoesc; 

c) A realização da mobilidade acadêmica dependerá diretamente do aceite da universidade 

estrangeira conveniada e da apresentação da documentação exigida; 

d) O nível de proficiência do idioma será definido pela universidade estrangeira conveniada; 

e) A emissão da carta de aceite é feita pela universidade estrangeira conveniada de acordo com seus 

próprios critérios e disponibilidade de vagas; 

f) Caso o acadêmico classificado desista da mobilidade, a partir da data da divulgação, ou não seja 

aceito pela universidade estrangeira, a Coordenação Geral de Relações Internacionais nomeará o 

candidato seguinte da lista de suplentes. 

 
O andamento da chamada e a realização da mobilidade fica sujeito a alterações/cancelamentos devido a 
constante atualização dos protocolos de entrada dos diferentes países referente a pandemia do 
Coronavírus. 
 
Casos omissos a respeito da aplicação desta Chamada serão dirimidos pela Coordenadoria Geral de 
Relações Internacionais, em primeira instância, e em segunda, pela Reitoria. 
 
 
Registre-se e Publique-se. 
 

 
Joaçaba, 10 de novembro de 2021. 

 
 
 

Aristides Cimadon 
Reitor 

https://forms.gle/4Aem69HYeuyoTmnY8

