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Edital Direção de Ensino/CERES nº 01/2014. 

 

A Direção de Ensino do CERES/UDESC, no uso de suas atribuições, com base na Resolução nº 052/2014 

CONSUNI, objetivando a seleção dos acadêmicos da chamada nº 02/2014 do Programa de Mobilidade 

Estudantil da UDESC – PROME, sob a supervisão da Secretaria de Cooperação Interinstitucional e 

Internacional – SCII e com base no item 6.1.2 do referido Edital, torna público o presente Edital 

específico: 

 

1 CRONOGRAMA  

 

1.1 Prazo de inscrição: de 01/08/2014 a 22/08/2014. 

 

1.2 Horário de inscrições: das 13:00 às 19:00. 

 

1.3 Local de inscrição: Sala da Direção de Ensino; 

 

2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

2.1 A seleção dos pedidos de auxílio do PROME serão efetuadas pela Direção de Ensino utilizando as 

documentações solicitadas no item 5.1 previstas no Edital 02/2014 – PROME/SCII e mais as seguintes: 

 

2.1.1 Maior índice de aproveitamento acadêmico - IAA; 

2.1.2 Que tenha integralizado todas as disciplinas previstas para o primeiro ano (primeiro e segundo 

semestres letivos) do curso na UDESC no momento da inscrição; 

2.1.3 Que possuam no máximo uma reprovação por semestre; 

2.1.4 Que não possuam reprovação por FI (frequência insuficiente) em todo o período letivo do curso; 

2.1.5 Que apresentarem média curricular, nas disciplinas cursadas, igual ou superior à média do curso, 

conforme registro no Sistema de Gestão Acadêmica – SIGA, no momento da inscrição; 

2.1.6 Que cumpram os requisitos exigidos pela instituição de ensino de destino; 

2.1.7 Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios:  

a) maior índice de aproveitamento acadêmico; 

b) se persistir o empate, fase mais adiantada; 

c) se persistir o empate, maior número de créditos cursados; 

d) se persistir o empate, o mais velho. 

 

3 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

3.1 Além do constante deste Edital e objetivando a chamada para participar do Programa de Mobilidade 

Estudantil PROME – UDESC, permanecem válidos e devem ser considerados todos os demais 

dispositivos previstos no Edital PROME INTERNACIONAL nº 02/2014. 

 

 

Laguna, 29 de Julho de 2014 

 

 

Cláudio Henrique Willemann 

Diretor de Ensino de Graduação 

 

 

 


