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RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 03/2020/SINTER, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO
O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), no uso de suas atribuições previstas na Portaria
n.º 1852/2018/GR, de 16 de agosto de 2018, e considerando o que dispõe a Resolução n.º
7/CUn/99 de 30 de Março de 1999, que institui e regulamenta o intercâmbio acadêmico
internacional no âmbito dos cursos de graduação da UFSC, e a Resolução Normativa nº
140/2020/CUn, que dispõe sobre o redimensionamento de atividades acadêmicas da UFSC,
suspensas excepcionalmente em função do isolamento social vinculado à pandemia de COVID19, e sobre o Calendário Suplementar Excepcional referente ao primeiro semestre de 2020,
resolve alterar o presente edital conforme abaixo:
Onde se lê:
2 DAS INSCRIÇÕES
2.5 É permitido ao aluno realizar até dois semestres de intercâmbio pelo Programa Outgoing.
Excepcionalmente, caso haja aprovação do coordenador, disponibilidade de vagas e
detalhamento de atividade acadêmica que justifique a permanência, um terceiro semestre poderá
ser permitido.
Leia-se:
2.5 É permitido ao aluno realizar um acumulado máximo de até quatro semestres de intercâmbio
pelo Programa Outgoing, desde que haja aprovação do coordenador, disponibilidade de vagas e
detalhamento de atividade acadêmica a ser realizada durante a mobilidade. O estudante poderá se
candidatar a um máximo de dois semestres consecutivos em uma única candidatura, podendo ter
o intercâmbio renovado até somarem 4 semestres.
Onde se lê:
5.4 Após candidatar-se ao programa de intercâmbio, o aluno deverá:
III - providenciar contrato de estudos para cada semestre de intercâmbio, elaborado com a
orientação do coordenador do curso ou por professor por ele designado. O plano de estudos
deverá ter a concordância do coordenador do curso, bem como sua assinatura e carimbo,
conforme
modelo
disponibilizado
na
página
da
SINTER,
no
link:
http://sinter.ufsc.br/outgoing/procedimentos/. No plano de estudos deverá constar a lista das
disciplinas a serem validadas pelo aluno ao regressar ao Brasil. No momento em que o candidato
inscrever-se no sistema da UFSC, o coordenador do curso receberá um e-mail automático
pedindo que acesse o sistema Outgoing, mediante SIAPE e senha pessoal, e avalie a candidatura;

Leia-se:
III - providenciar contrato de estudos para cada semestre de intercâmbio, elaborado com a
orientação do coordenador do curso ou por professor por ele designado. O plano de estudos
deverá ter a concordância do coordenador do curso, bem como sua assinatura eletrônica,
conforme
modelo
disponibilizado
na
página
da
SINTER,
no
link:
http://sinter.ufsc.br/outgoing/procedimentos/. No plano de estudos deverá constar no item
“semestre em intercâmbio” os meses em que realizará a mobilidade; deverá constar também a
lista das disciplinas a serem validadas pelo aluno ao regressar ao Brasil. No momento em que o
candidato inscrever-se no sistema da UFSC, o coordenador do curso receberá um e-mail
automático pedindo que acesse o sistema Outgoing, mediante SIAPE e senha pessoal, e avalie a
candidatura;
Onde se lê:
5.4 Após candidatar-se ao programa de intercâmbio, o aluno deverá:
XI – compartilhar informações sobre o intercâmbio, caso solicitado pela SINTER, a outros
alunos inscritos no Programa Outgoing;
Leia-se:
XI – compartilhar informações sobre o intercâmbio, caso solicitado pela SINTER, a outros
alunos inscritos no Programa Outgoing; Compartilhar a sua experiência seja por fotos,
depoimentos, vídeos, entre outros com o intuito de divulgação do programa Outgoing e de
internacionalização da UFSC.
Onde se lê:
5.4 Após candidatar-se ao programa de intercâmbio, o aluno deverá:
XIII - preencher o Relatório de Atividades de Intercâmbio ao do período. O preenchimento desse
documento será orientado posteriormente por e-mail.
Leia-se:
XIII - preencher o Relatório de Atividades de Intercâmbio e o Termo de Responsabilidade sobre
mobilidade em pandemia quando solicitado pela SINTER. O preenchimento desses documentos
será orientado posteriormente por e-mail.

Onde se lê:
Parágrafo 3º - Pedidos de prorrogação do intercâmbio serão aceitos somente no período em que
o sistema de inscrição online da UFSC estiver aberto para inscrição.
Leia-se:
Parágrafo 3º - Pedidos de prorrogação do intercâmbio devem ser registrados no sistema com
antecedência de 20 dias corridos da data limite da instituição de destino e serão aceitos somente
no período em que o sistema online da UFSC estiver aberto para inscrição. Alunos cujos
tramites de intercâmbio (nomeação, prorrogação) precisem ser realizados entre os meses de
dezembro de 2020 e janeiro de 2021, devem registrar a candidatura no sistema até 30 de
novembro.
Onde se lê:
6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 A SINTER não se responsabilizará por solicitações referentes a este Edital efetuadas fora do
horário de atendimento desta Secretaria e que inviabilizem a resposta em tempo hábil.
Leia-se:
6.1 A SINTER não se responsabilizará por solicitações referentes a este Edital que sejam
realizadas fora dos prazos estipulados. Por motivo de interesse público ou por exigência legal a
qualquer momento a SINTER pode tomar medidas não previstas neste edital relacionadas à
pandemia COVID-19.

Florianópolis, 28 de agosto de 2020.
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