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COMUNICAÇÃO INTERNA

18/03/2016

DE: Assessoria de Relações Internacionais

PARA: Coordenadores de curso de graduação

Prof. Ronan Xavier Corrêa

e prograd:

Assunto: Informações sobre mobilidade estudantil
Prezados Coordenadores,
A UESC está integrada a diversas redes de apoio à mobilidade estudantil (intercâmbio acadêmico em
universidades brasileiras e estrangeiras). Desta forma, gostaria de motivá-los a proporcionar essas
oportunidades aos seus estudantes, por meio de adesão aos editais anuais que divulgamos. Desta
forma, venho relembrá-los das consultas recentes que fizemos no sentido de aderir a programas
específicos e listar também os demais programas e perspectivas. Os seguintes programas que
requerem adesão dos cursos e compromisso de reciprocidade:
 MOBILIDADE NACIONAL DA ABRUEM: ainda não dispomos de bolsas ou ajuda de custo para
o aluno neste programa. No entanto, sua viabilidade vem sendo demonstrada pela adesão de
várias Universidades, visto que a mobilidade no território nacional possui menor custo para o
estudante que pode empregar suas iniciativas empreendedoras e criatividade de aproveitamento
de redes de amizade e familiares para escolher universidades de destino. O prazo para você
responder ao email arint enviado no último dia19 de fevereiro termina dia 7 de abril! Para
mais informações sobre esse programa, consulte <http://www.uesc.br/arint/>
 BRAMEX e BRACOL: incluem a reciprocidade de ajuda de custo para o aluno (alojamento e
alimentação ou valor financeiro correspondente), de modo que para cada estudante da UESC
que vai para o México ou a Colômbia, a UESC recebe outro estudante vindo de um desses
países. O prazo para você responder ao email Arint enviado no último dia 16 de março
sobre o BRAMEX foi ampliado para 7 de abril! Favor aderir também ao BRACOL, de modo
que seus alunos possam ter duas opções de destino para mobilidade acadêmica. Para
mais informações sobre esse programa, consulte <http://www.uesc.br/arint/>
 Programa de Licenciaturas Internacionais: voltado para os cursos de licenciaturas em
química, biologia, física, matemática e letras. A capes divulga editais regularmente.
Aproveito a oportunidade para comentar que a UESC também participa dos programas que direcionam
a adesão diretamente ao estudante:
 Programa Ciência sem Fronteiras (CsF): financiado pelo governo brasileiro, permitiu-nos
enviar cerca de uma centena de estudantes da UESC nos últimos cinco anos para intercâmbio.
 Idioma sem Fronteiras: financiado pelo governo brasileiro, incluindo cursos e testes de língua
estrangeira, com funcionamento consolidado para o inglês. Em finais de abril, teremos a
aplicação do teste TOEFL aos estudantes da UESC que desejam realizar mobilidade para países
de língua inglesa.
 Bolsas iberoamericanas: financiado pelo SANTANDER, tem-nos permitido enviar cerca de
cinco alunos por ano para países iberoamericanos.
Para mais informações sobre as ações de internacionalização da UESC coordenadas por meio
da ARINT, favor ler as páginas 111 a 119 do Relatório de Atividades da UESC de 2014, disponível em
http://www.uesc.br/asplan/relatorios/periodode2014.pdf. Em breve, a Assessoria de Planejamento irá
disponibilizar relatório de 2015, onde poderão ver também a atualização dos dados da
internacionalização. Nesses relatórios, vocês poderão conhecer diversas ações de internacionalização,
com destaque para convênios e mobilidade acadêmica.
Atenciosamente,
Ronan Xavier Corrêa
Assessor de Relações Internacionais da UESC
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