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HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL POR CONVÊNIOS 

BILATERAIS - GRADUAÇÃO 2020.1 (OUTGOING) 

EDITAL 017/2019 – SAI / VAGAS REMANESCENTES 

 

 

A Secretaria de Apoio Internacional (SAI) divulga, na listagem abaixo, a relação de inscrições 

homologadas e não homologadas no Edital 017/2019 - SAI. 

HOMOLOGADAS: 

Universidade (país) – 1ª opção Candidatos Matrícula  

Universidade do Algarve (Portugal) JORDANO PEREIRA MAFFINI 201713516  

Università di Bologna (Itália) HELOÍSA AUGUSTA CASTRALLI 201810947  

Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) MARIANA IRIARTE GONÇALVES 201712523  

Ghent University (Bélgica) MATHEUS DA SILVA PINTOS 201810069  

 

NÃO HOMOLOGADAS: 

Universidade (país) – 1ª opção Candidatos Matrícula Justificativa 

Universidade Beira Interior (Portugal) CAROLLINA ZAPPE BUZATTI 201713269 Não atendeu aos itens 7c e 7f do Edital 

Universidade do Algarve (Portugal) GUILHERME DA SILVA 

FAGUNDES 

201613059 Não atendeu ao item 7d do Edital 

Free University of Bozen (Itália) MARIANA SANGOI KUPKE 201820259 Não atendeu ao item 7d do Edital 

Universidad del Salvador (Argentina) ROBSON THOMAS RIBEIRO 201721010 Não atendeu ao item 7d do Edital 

Universitat de Lleida (Espanha) VOLVIC JEAN 201813452 Não atendeu ao itens 7d  e 7e do Edital 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

1ª Os candidatos não homologados no Edital 017/2019 têm até o dia 03 de outubro de 2019 para interpor 

recurso ao resultado pelo e-mail sai.convenios@ufsm.br; 
 

2ª Os candidatos homologados no Edital 017/2019 deverão confirmar o interesse na vaga após a divulgação 

do resultado final (04/10), até o dia 07 de outubro de 2019, pelo e-mail sai.convenios@ufsm.br ou 

presencialmente, no escritório da SAI.  
 

3ª A SAI tentará pleitear vagas para todos os pré-selecionados, mas o aceite da nomeação (ou do número de 

nomeados) será informado pela universidade estrangeira. Caso um ou mais alunos não sejam aceitos pela (s) 

universidade (s), a SAI fará contato com os candidatos, a fim de confirmar o interesse na segunda opção ou 

em outra opção de universidade conveniada; 
 

4ª Os candidatos devem acompanhar o cronograma, conforme Edital 017/2019, e aguardar o contato da SAI 

ou da universidade de destino escolhida, a fim de iniciar o processo de candidatura online no site da instituição 

estrangeira para, posteriormente, receber a carta de aceite e iniciar os trâmites para confecção do visto (quando 

aplicável) e do seguro. 
 

 

Santa Maria, 01 de outubro de 2019. 
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