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O Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria torna
pública a abertura de inscrições para a seleção de alunos da Engenharia Elétrica para
frequentar 01 (um) ou 02 (dois) semestres letivos no curso de Engenharia Elétrica da
Universid del Sinú, Montería, Colômbia.

1. Inscrições

1.1. Período
As inscrições para a seleção dos alunos deve ser encaminha ao e-mail
coord.eng.eletrica@ufsm.br, e estarão abertas no período de 20 a 23 de maio de 2019
às 12 horas.
1.2. Requisitos para inscrição
· Estar regularmente matriculado nos cursos de Engenharia Elétrica da UFSM
(Campos Santa Maria ou Campus Cachoeira do Sul);
· Ter sido aprovado em todas as disciplinas até o 5° semestre do curso.
· Não ter sido contemplado em outros editais de mobilidade acadêmica com
custos pagos.
· Ter o nível básico de Espanhol OU comprometer-se a estudar Espanhol básico
até o início do intercâmbio (agosto de 2019).
· Comprometer-se a realizar um seminário sobre o intercâmbio na Unisinú ao
retornar para a UFSM (apresentação de 20 minutos).
· Documentos para inscrição
·

Histórico escolar obtido no Portal do Aluno

·

Índice acadêmico obtido no Portal do Aluno ou assinado pela coordenação do
curso.

·

Declarar no corpo do e-mail que possui nível básico do Espanhol ou que se
compromete a estudar Espanhol básico até agosto de 2019, caso contemplado.

·

Declarar no corpo do e-mail que se compromete a apresentar seminário sobre o
intercâmbio ao retornar à UFSM.

1.3. Procedimentos para inscrição
O candidato deverá encaminhar os documentos discriminados no item 1.2
“Documentos para Inscrição” para o e-mail coord.eng.eletrica@ufsm.br até às 12 horas
do dia 23 de maio de 2019.

2. Seleção
2.1. Critérios de Seleção
·

Preenchimento de todos os pré-requisitos

·

Aluno de maior índice acadêmico

·

Enviar documentos adicionais que podem ser solicitados pela Universid del
Sinú ou pela Secretaria de Apoio Internacional (SAI) da UFSM.

3. Dos resultados
Os resultados serão apresentados no site do curso da Engenharia Elétrica no
campo de NOTÍCIAS, no dia 25 de maio de 2019. Serão classificados os alunos que
preencherem todos os requisitos discriminados neste edital e apresentarem maior índice
acadêmico.
4. Disposições Gerais
4.1. Ao aluno selecionado para realizar o intercâmbio a UNISINÚ fornece ao aluno
a matrícula no curso de Engenharia Elétrica e uma bolsa de 700.000 pesos
colombianos por mês (R$850,00) para manutenção na cidade de Montería. A
passagem aérea, seguro saúde e passaporte deverão ser custeados pelo aluno.
4.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas nesse edital.

4.3. Caberá ao candidato acompanhar, através do site Engenharia Elétrica, em
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/engenharia-eletrica/,
eventuais retificações e alterações deste Edital.
4.4. Os casos omissos deste edital deverão ser resolvidos diretamente pelo
Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica.

Santa Maria, 20 de maio de 2019.

Lucas Vizzotto Bellinaso
Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica

