
 

 

 
EDITAL DG / FAED Nº 019/2014 

QUE COMPLEMENTA O EDITAL PROME INTERNACIONAL 02/2014 

O Diretor Geral do Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED, da 

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

estatutárias e regimentais definidas no Decreto Nº 4184 de 06/04/06 e Resolução  

nº 044/07 – CONSUNI, baixa o presente edital: 

 

1. Finalidade 

O objetivo       do  presente        Edital      é   
complementar     o      Edital                  
PROME  INTERNACIONAL,     02/2014    
 ( http://www.udesc.br/?id=493 ), 
obedecendo ao seu item 6.1.2. 
 

2. Candidatura 

Os/as candidatos/as devem reportar-se 
ao Edital PROME INTERNACIONAL 
02/2014 para informações acerca do 
público alvo, valor do auxílio e 
documentos exigidos para a inscrição. 
 

3. Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas na 
Direção de Ensino da FAED (Sala 74-A), 
conforme o cronograma apresentado 
no item 5 deste Edital. 
 
4. Processo de Seleção e critério de 

concessão 

4.1. A seleção será coordenada pela 
Comissão de Seleção do Programa de 
Mobilidade Estudantil da FAED/UDESC, 
conforme portaria 150/2014 FAED.  
 
4.2 Os/as candidatos/as que optarem 
por países de língua portuguesa e/ou 
espanhola estarão dispensados/as de 
realizar entrevista. Os/as demais 

candidatos/as passarão por uma 
entrevista, de acordo com os seguintes 
critérios, observando-se a opção do 
destino: 
 

a) Para países de língua francesa, a 
entrevista será em francês; 

b) Para a Itália, a entrevista será em 
italiano; 

c) Para os demais países, 
excetuados os de língua 
portuguesa e espanhola, a 
entrevista será em inglês. 

 
4.3. As entrevistas constituirão a 
primeira etapa do processo de seleção e 
terão caráter eliminatório, pois 
objetivam verificar se o/a candidato/a 
possui habilidades linguísticas mínimas 
para realizar intercâmbio no país 
escolhido. 
 

4.4. A FAED deverá classificar os/as 
alunos/as que cumprirem todos os 
requisitos do item 2.1 do Edital PROME 
INTERNACIONAL 02/2014 e que tiverem 
entregue os documentos de acordo com 
o item 5.1 do referido Edital, dentro do 
prazo estabelecido no item 5 deste 
Edital. 
 
 



 

 

4.5. O resultado final de classificação 
do/a aluno/a selecionado/a pela FAED 
será pela ordem decrescente da média 
curricular constante no histórico escolar 
do/a candidato/a. 
 

5. Prazos 

Inscrições: de 11 a 25 de agosto de 2014, 
das 08h às 13h; 
Homologação e Divulgação dos 

horários das entrevistas: 26 de agosto 
de 2014; 
Entrevistas e seleção: 27 de agosto de 
2014; 

Divulgação dos resultados: 28 de agosto 
de 2014. 
 

6. Disposições Finais: 

Os resultados serão publicados na 
Página da FAED  
( http://www.faed.udesc.br/?id=209 ), e 
estarão afixados no mural junto a 
Secretaria dos Departamentos, no 3º 
Andar, no prédio da FAED. 
 
 
 

 
Florianópolis, 8 de agosto de 2014. 

 
 

 
 
 
 

 

Prof. Dr. Emerson César de Campos 

Diretor Geral 


