
   
 
 

 EDITAL Nº 005/2015 

 
 
 

O Diretor Geral do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas – 
ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, com base na 
convocatória 2015 do Programa de Intercâmbio e Mobilidade Acadêmica – PIMA, sob 
a supervisão da Secretaria de Cooperação Interinstitucional e Internacional – SCII, 
torna público o presente Edital:  
 

1. OBJETIVO  
 
1.1 O Programa Intercâmbio e Mobilidade Acadêmica –PIMA consiste em redes de 

Universidades Íbero-americanas de intercâmbio de estudantes para incrementar 
a qualidade da formação dos alunos das instituições de ensino participantes. 

 
1.2 Por meio deste programa a UDESC recebe estudantes estrangeiros e envia 

estudantes selecionados para cursar um semestre no seu campo de estudos nas 
universidades conveniadas.  

 

1.3 O presente edital tem por finalidade regulamentar o processo de mobilidade 
acadêmica dos alunos da ESAG para a Universidade de Almería, na Espanha. 
Para esta convocatória 2015 os estudos deverão ser realizados no segundo 
semestre de 2015.   

 

2. REQUISITOS 
 
2.1 Estar regularmente matriculado na UDESC; 
 
2.2 Apresentar condições de integralização do curso com o afastamento para a 
mobilidade acadêmica; (Resolução nº 005/14 – CONSEPE) e ter perspectiva de 
continuar cursando, durante o 1º semestre de 2016, o mesmo curso; 
 
2.3 Ter integralizado todas as disciplinas previstas para o primeiro ano (1º e 2º 
semestre letivo) do curso na UDESC no momento da inscrição (Resolução nº 049/14 
– CONSEPE); 
 
2.4 Ter concluído pelo menos 50% dos créditos correspondentes ao seu curso até o 
momento da solicitação de vaga; 
 
2.5 Ter conhecimento do idioma exigido pela universidade de destino, no mínimo em 
nível intermediário; 
 
2.6 Não ter desfrutado em edições anteriores da bolsa PIMA. 

 

 



   
 
 

3. DO LOCAL DE INSCRIÇÃO E DO CRONOGRAMA DOS PROCESSOS  
 
3.1 As inscrições deverão ser feitas na Assessoria de Relações Interinstitucionais e 

Internacionais – ARII/ESAG, na sala 151, de segunda a quinta-feira das 13 às 19 h e 

sexta-feira das 10 às12 h, no prazo estabelecido no item 6. 

3.2 A Direção de Ensino de Graduação selecionará o respectivo aluno que será 

agraciado pelo Programa, com base nos documentos exigidos no item 5 e critérios de 

seleção estabelecidos no item 6.1. 

 

4. VALOR DO AUXÍLIO 
 
4.1. O valor da bolsa será de 1.225,00 (hum mil duzentos e vinte cinco euros) a ser 
depositada 60% logo após a chegada na universidade e 40% aproximadamente um 
mês antes do retorno. 
4.2 O valor servirá como auxílio durante o período de mobilidade ficando sob a 
responsabilidade do aluno selecionado os custos de passagens, passaporte, seguro-
saúde de viagem internacional, acomodações, alimentação e demais despesas 
pessoais. 
 

5.  DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  
 
5.1. A candidatura à Bolsa PIMA exige a seguinte documentação, sem prejuízo de 
demais documentos requeridos a critério da Universidade de Almería: 
  
I. Requerimento de inscrição, devidamente preenchido por completo;  
II. Comprovante de matrícula; 
III. Histórico Escolar por currículo com todas as disciplinas;  
IV. Fotocópia da identidade; 
V. Uma foto 3x4; 
VI. Comprovante de conhecimento da Língua Espanhola (nível intermediário). 
 
 
6. PROCESSO DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE CONCESSÃO  
 
6.1 A seleção do candidato à Bolsa PIMA será efetuada pela Direção de Ensino dentre 

alunos que apresentem todos os requisitos exigidos no item 2, entregue todos os 

documentos dentro do prazo estabelecido e que apresente o melhor IA (Índice 

Acumulado do Acadêmico), constante no Histórico Escolar, de março de 2015.  

6.2 O prazo para a ESAG enviar a SCII – Secretaria de Cooperação Interinstitucional 
e Internacional, a documentação do candidato selecionado é até 15 de abril de 2015.  
Nesta fase do processo o aluno selecionado fará um plano de ensino, com um mínimo 
de três disciplinas, que deverão ser aproveitadas na UDESC, salvo em casos 
excepcionais, a critério da ESAG e a SCII prestará ao acadêmico outras orientações 
necessárias ao intercâmbio. 
 



   
 
 

 
7. PRAZOS  
 
7.1 As candidaturas à Bolsa PIMA para mobilidade acadêmica para o segundo 

semestre de 2015, deverão ser enviadas para Assessoria de Relações 

Interinstitucionais e Internacionais da ESAG (sala 151), no horário das 13 às 19 horas 

de segunda a sexta-feira e das 10 às 12 horas às sextas-feiras, até 13 de abril de 

2015, sendo que a Direção de Ensino deve publicar o resultado final até 15 de abril 

de 2015. 

 

8. RESPONSABILIDADE DOS CANDIDATOS SELECIONADOS 

8.1 Preencher, antes de viajar, um contrato de estudos, no qual se especificarão as 
disciplinas que serão cursadas na Universidade de destino e aquelas que serão 
reconhecidas como cursadas na Universidade de Origem; 

8.2 Dispor de passaporte em vigor (obrigatório somente no caso de bolsa para 
Almería-Espanha), e de um seguro de vida e saúde que cubra as possíveis 
contingências durante a viagem e estadia no exterior; 

8.3 Informar-se previamente sobre a realização da estadia e aceitar expressamente 
todas as condições, compromissos, direitos e obrigações que comporta o programa; 

8.4 Realizar as atividades exigidas pelo programa dos cursos que os acolham, 
submetendo-se aos processos de avaliação e às condições gerais de trabalho e 
conduta da Universidade Anfitriã; 

8.5 Apresentar uma cópia do seguro de saúde com validade internacional, bem como 
a passagem de ida e volta ao país de destino. 

 

9. RESPONSABILIDADES DA UDESC 

9.1 Reconhecer os estudos realizados e de maneira global as qualificações obtidas 
na Universidade de destino, de acordo com o estabelecimento no Contrato de 
Estudos, o qual será analisado previamente pela Universidade; 

9.2 Gerir os contratos de estudos dos estudantes selecionados; 

9.3 Dar apoio aos estudantes contemplados com a bolsa PIMA intermediando 
contatos e informações entre os mesmos e as secretarias de relações internacionais 
das universidades estrangeiras participantes do programa. 

 

 



   
 
 

10.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. O aluno afastado para este programa deverá permanecer apenas um semestre 
letivo. 

10.2. O resultado da seleção da mobilidade acadêmica para a Bolsa PIMA será 
divulgada pela Direção de Ensino da ESAG aos interessados, por escrito ou meio 
eletrônico. 

10.3. A Direção de Ensino será responsável por encaminhar os documentos do 
candidato selecionado à SCII devidamente assinados. 

10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino. 

 

Florianópolis, 26 de março de 2015     

 
 

 
 
 

 


