EDITAL Nº 60 /UNOESC-R/2018
1º TERMO ADITIVO

O Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, Prof. Aristides Cimadon, no uso
de suas atribuições, prorroga o prazo para a entrega de documentos, para a pré-seleção e
seleção de 04 (quatro) estudantes para o “Programa de Bolsas Ibero-americanas para
estudantes de graduação Santander Universidades” com o objetivo de realizar estudos
de Graduação na Universidad Autónoma de Chihuahua, México, e programa
“Generador 30” de acordo com o Edital nº 60/UNOESC-R/2018, conforme segue:

Onde se lê:
14. DOS PRAZOS
14.1 O cronograma de datas deste edital está assim definido:
Até
12/09/2018

Inscrição pelo APP Santander Universitário, ou pelo site
Santander – Bolsas Ibero-americanas:
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internaciona
is/Paginas/ibero-americanas.aspx

Até às 16h
do
dia
13/09/2018
A partir de
14/09/2018
A partir de
17/09/2018
Até
18/09/2018
A partir de
19/09/2018
Até
21/09/2018
26/09/2018
Data a ser
definida e
informada

Envio da documentação
intercambio@unoesc.edu.br

e

link

do

vídeo

para

o

e-mail:

Homologação das inscrições
Entrevista e apresentação dos projetos
Prazo de recurso da homologação das inscrições.
Resultado do Edital – classificação
Prazo de recurso do resultado do edital
Homologação final do edital para os selecionados e pré-selecionados.
Reunião preparatória da Coordenadoria Geral Mobilidade Acadêmica
com os alunos selecionados.

Leia-se:
14. DOS PRAZOS
14.1 O cronograma de datas deste edital está assim definido:

Até
12/09/2018

Inscrição pelo APP Santander Universitário, ou pelo site
Santander – Bolsas Ibero-americanas:
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internaciona
is/Paginas/ibero-americanas.aspx

Até o dia
21/09/2018
A partir de
24/09/2018
Até
26/09/2018
A partir de
28/09/2018
A partir de
01/10/2018
Até
03/10/2018
05/10/2018
Data a ser
definida e
informada

Envio da documentação
intercambio@unoesc.edu.br
Homologação das inscrições

e

link

do

vídeo

para

o

e-mail:

Prazo de recurso da homologação das inscrições.
Entrevista e apresentação dos projetos
Resultado do Edital – classificação
Prazo de recurso do resultado do edital
Homologação final do edital para os selecionados e pré-selecionados.
Reunião preparatória da Coordenadoria Geral Mobilidade Acadêmica
com os alunos selecionados.

Joaçaba,(SC), 17 de setembro de 2018.

Aristides Cimadon
Reitor da Unoesc

