
 

EDITAL ESAG N° 014/2016  

  

 

 

O Diretor Geral do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas – 

Esag, da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, no uso de suas 

atribuições, torna público o quadro de vagas para disciplina de Língua 

Alemã a ser ofertada na Esag/Udesc, no segundo semestre de 2016.  

  

 

1 - DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO:  

  

1.1 Serão aceitas inscrições para: 

1.1.1  Acadêmicos regularmente matriculados em cursos de graduação do 

Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas – Esag, da 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, que, prioritariamente, 

pretendam fazer mobilidade acadêmica para a Alemanha, preferencialmente 
para a Merseburg University of Applied Sciences; 
 

1.2 O período para inscrição será de 29 de agosto a 02 de setembro de 

2016, das 13 h às 19h, na Assessoria de Relações Interinstitucionais e 

Internacionais – ARII/ESAG, na sala 151.  

 

1.2.1 Para inscrição são necessários os documentos listados abaixo:  

• Formulário de Inscrição, no qual o candidato deverá manifestar os motivos 

de interesse em cursar a(s) disciplinas(s), (ANEXO);  

• Comprovante de matrícula;   

• Cópia frente e verso do RG (Carteira de Identidade);   

 

2 - DAS VAGAS:  

  

2.1 Conforme quadro abaixo:   

  

DISCIPLINA  
CARGA HORÁRIA  

VAGAS  HORÁRIO  

Língua alemã 
1 hora/ semana 

 
10 

Terça-feira - 17:50 às 18:50 

 

 

3 - DA SELEÇÃO:  

  

3.1 A seleção ocorrerá respeitando a seguinte ordem:  

 

https://www.hs-merseburg.de/en/university/


 

3.1.1 Interessados em mobilidade acadêmica na Merseburg University of 

Applied Sciences – Alemanha;  

3.1.2 Interessados em mobilidade acadêmica na Alemanha; 

3.1.3 Por ordem de inscrição.  

 

4 - DO RESULTADO:  

  

4.1 O resultado dos candidatos selecionados será divulgado no dia 05 de 

setembro de 2016, a partir das 18h, no mural e na página da Mobilidade 

Acadêmica da ESAG.   

  

4.2 Os candidatos selecionados terão suas matrículas realizadas 

automaticamente.  

  

5 - DISPOSIÇÕES FINAIS:  

5.1 A inscrição no processo de seleção implica na aceitação plena de todos 

os termos emitidos neste Edital. 

5.2 As aulas terão início no dia 06 de setembro na sala informada no 

site da ESAG.  

5.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino de 
Graduação da ESAG.  

   

Florianópolis, 25 de agosto de 2016.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.hs-merseburg.de/en/university/
https://www.hs-merseburg.de/en/university/


 

 

 

ANEXO – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

  

 

DADOS PESSOAIS  

 

Nome: ____________________________________________________________ 

 

Curso: ____________________________________________________________  

  

RG ou Passaporte: ______________________                

  

Telefones:_____________/_______________  

  

E-mail:_______________________________________________________  

  

 

MOTIVOS DE INTERESSE  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

  

 

Florianópolis,         de                           de 2016.   

  

 

 

  

                              ____________________________________  

Assinatura do Candidato  


