PROGRAMA DE INTERCÂMBIO 2017/2018
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Universidad de Talca (UTALCA)

EDITAL 01/2017

A - INFORMAÇÕES GERAIS
O Programa de Cooperação Acadêmica e Cultural entre o Curso de Fonoaudiologia da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Escuela de Fonoaudiologia da
Universidade de Talca (UTALCA) tem por objetivo promover: o intercâmbio de acadêmicos de
Fonoaudiologia entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de Talca; o
aprimoramento do currículo dos Cursos de Fonoaudiologia das universidades parceiras; a
atualização de conhecimentos frente a diferentes realidades; as publicações conjuntas e
cooperação em projetos inovadores de ensino, pesquisa e extensão universitária.
Os alunos em estágio terão a oportunidade de participar na prestação de serviços em
hospitais e clínicas onde são realizadas ações ligadas à disciplinas de ambos os Cursos no
Brasil e do Chile. E, ainda, terão a oportunidade de conhecer as diferenças sociais e culturais
que existe entre os países parceiros, analisando o sistema de saúde, e avaliando a formação
em Fonoaudiologia.

B - INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO:
As instituições parceiras (UFSM e UTALCA) possuem experiência na área de Fonoaudiologia,
e estão habilitadas a contribuírem com uma importante troca de conhecimentos em benefício
da graduação. Especialmente, ampliarão as perspectivas de ensino e pesquisa, bem como os
estudantes brasileiros terão oportunidade de conhecer as clínicas fonoaudiológicas e os
laboratórios de instituições chilenas, trocar experiências com docentes e discentes das
instituições estrangeiras.

C - INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES
Cada universidade poderá acolher, pelo período de um semestre letivo dois estudantes das
universidades parceiras para realizarem disciplinas teóricas, práticas e estágios na área dos
distúrbios da comunicação.

D - PERÍODO DO INTERCÂMBIO
O intercâmbio de graduação ocorrerá no primeiro semestre de 2018, com duração de 01 (um)
semestre letivo, conforme o calendário letivo da Instituição chilena.

E - VAGAS
Serão oferecidas 01 (uma) vaga para estudantes do curso de graduação em Fonoaudiologia da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

F - RECURSOS OFERECIDOS
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1. A UTALCA oferece:
a) bônus válidos para o uso de restaurante universitário;
b) alojamento.

G - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
1. Estar cursando, ou ter cursado regularmente a partir do quarto/sexto semestre do Curso de
Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria;
2. Ter média geral de desempenho nas disciplinas de graduação de, no mínimo, de 7,0 (sete);
3. Demonstrar conhecimentos básicos da língua espanhola, avaliados através de prova ou
entrevista;
4. Não ter reprovação em nenhuma disciplina cursada do Currículo regular do Curso de
Fonoaudiologia.

H - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
1. Histórico escolar oficial, com indicação da média geral de desempenho das disciplinas
cursadas;
2. Uma foto 5x7, sem data e sem adornos;
3. Cópia xérox da carteira de identidade e do CPF.
A ausência de qualquer dos documentos solicitados, implica no indeferimento da candidatura
às vagas de intercâmbio, de forma irrecorrível.

I - PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará de duas etapas de avaliação, com seus respectivos pesos:
a) Avaliação do histórico escolar (50%)
b) Entrevista de avaliação de proficiência em língua espanhola. (50%)
A entrevista será realizada por uma comissão examinadora composta de dois membros, sendo
coordenada pelo professor responsável pelo convênio.
A ida do estudante selecionado está condicionada ao aceite da instituição chilena.
Será classificado o aluno que obtiver maior nota final, considerando as vagas ofertadas
neste Edital.
J - CRONOGRAMA
O processo seletivo acontecerá conforme o cronograma abaixo:
Inscrição de 02 a 06 de outubro de 2017.
2. Entrevista e exame de língua espanhola: 10 de outubro de 2017 às 14:00 horas, em ordem
alfabética de inscritos. A entrevista e o exame de língua espanhola serão realizados na sala
1418 do Centro de Ciências da Saúde (CCS), campus da UFSM, no Departamento de
Fonoaudiologia. Convém estar no local com 30 minutos de antecedência.
3. Divulgação seleção:
A divulgação do resultado será realizada dia 11 de Outubro de 2017 através do website do
Curso de Fonoaudiologia.
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L - LOCAL DE INSCRIÇÃO
A documentação para a inscrição deve ser entregue na Coordenação do Curso de
Fonoaudiologia, localizado no Prédio 26, sala 1434 no campus da UFSM, Bairro Camobi.
97.105-900 - Santa Maria, RS. Horário de funcionamento das 7h às 19h.

M - OUTRAS INFORMAÇÕES
1. Antes de partir, o(s) estudante(s) selecionado(s) deve(m) comprar uma apólice de seguro
com cobertura médica, de acidentes, responsabilidade civil e repatriação;
2. O estudante cobrirá todos os outros gastos não previstos no Título F, Itens 1 e 2 deste
Edital (RECURSOS OFERECIDOS), tais como passagens, seguros médicos e qualquer outro
gasto derivado, enquanto esteja no país estrangeiro.
3. O selecionado deverá apresentar à Coordenação do Curso de Fonoaudiologia da UFSM, um
relatório das atividades desenvolvidas na UTALCA no prazo máximo de 30 dias após o retorno
do intercâmbio estudantil.
4. Após o resultado da seleção, o aluno classificado deverá dar continuidade aos trâmites do
Intercâmbio via SAI.
5. O aluno que, em intercâmbio, apresente conduta incompatível com as normas da Instituição
de recepção, poderá ter seu intercâmbio interrompido por iniciativa da Instituição receptora a
qualquer momento.

N - DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos serão dirimidos pela Coordenadora do Programa.

Profª. Drª. Themis Maria Kessler
Coordenadora Geral do Programa/Brasil
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