
 

  

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná Pró-Reitoria Acadêmica Diretoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão Coordenação de Extensão – COEX  

  

EDITAL  PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA – INTERCÂMBIO 

ESTUDANTIL  

  

 O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna 

público o presente Edital  006/2019 que estabelece as normas gerais para seleção e recomendação de 

estudantes de graduação para o Programa de Mobilidade Acadêmica, prevendo a realização de 

atividades estudantis curriculares e extracurriculares, na modalidade de Mobilidade Acadêmica 

Intercampi, que permite o trânsito de discentes nas unidades do São Lucas Educacional: Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná (UniSL Ji-Paraná) e Faculdade São Lucas de Caçapava (FSL 

Caçapava).  

  

1. APRESENTAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

 O presente edital possui o objetivo de selecionar acadêmicos do Centro Universitário São Lucas 

Ji-Paraná, para o Programa de Mobilidade Acadêmica Estudantil, para atividades de ensino, pesquisa 

e extensão do segundo semestre de 2019.  

1.1 Visando atender o Programa Institucional de Mobilidade Acadêmica Estudantil, este edital 

proporciona:  

(i) Aos acadêmicos dos cursos de Enfermagem e Farmácia do Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná realizar por tempo determinado atividades extracurriculares e curriculares na 

Faculdade São Lucas de Caçapava (FSL Caçapava).  

1.2 Ao preencher o formulário, constante no site o aluno estará ciente da sua disponibilidade 

em participar do processo seletivo para o Programa de Mobilidade Acadêmica na modalidade 

Intercampi.  

1.3 Os acadêmicos poderão ser contemplados com a oportunidade de realizar intercâmbio 

nacional, desde que cumpram com as normativas deste edital.  

1.4 O candidato deverá conhecer este edital e se certificar de que preenche todos os requisitos 

exigidos para se inscrever.  

1.5 A efetivação da inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas 

e condições estabelecidas nesse edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.  

  

  

2. DO PERÍODO DO INTERCÂMBIO  

  

  



 

2.1 As atividades de mobilidade para os cursos de Enfermagem e Farmácia, ocorrerão no 

período de 18 a 24 de novembro na unidade do São Lucas Educacional: Faculdade São Lucas 

Caçapava, estado de São Paulo.  

  

3. DAS VAGAS  

  

3.1 O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná atendendo o Programa de Mobilidade 

Acadêmica na modalidade Intercampi, oferece para os cursos de Enfermagem e Farmácia, as 

seguintes vagas:  

  

Quadro de Vagas   

Mobilidade Acadêmica Nacional Intercampi   

18 a 24 de novembro de 2019  

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná  

Enfermagem  05   

Farmácia  05  

  

  

4. DAS INSCRIÇÕES  

  

 4.1  As inscrições serão realizadas no período de 12 a 30 de setembro de 2019.  

  

 4.2  Dos pré-requisitos dos alunos:  

  

a) Estar devidamente matriculado no último ano do curso de graduação dos cursos a  

que esse Edital se propõem.  

  

 4.3  É de responsabilidade dos alunos:  

  

a) Cumprir todos os prazos contidos neste edital.  

b) Apresentar toda a documentação necessária para a seleção. Falhas na sua apresentação  

não asseguram a classificação ou a mobilidade do aluno.  

c) Garantir seu custeio com passagem, alimentação e hospedagem durante todo o período  

que usufruir do Programa de Mobilidade Acadêmica.  

  

  



 

4.4 As inscrições para o curso de ENFERMAGEM serão realizadas através do preenchimento 

da ficha de inscrição conforme modelo no anexo I deste edital e serão disponibilizadas no 

site institucional (http://coex.saolucas.edu.br?c=794).   

  

4.5 As inscrições para o curso de FARMÁCIA serão realizadas através do preenchimento da 

ficha de inscrição conforme modelo no anexo I deste edital e serão disponibilizadas no site 

institucional (http://coex.saolucas.edu.br?c=795).  

  

4.6 O acadêmico deverá imprimir a ficha de inscrição no site e preencher com todas as 

informações solicitadas.  

  

4.7 A ficha de inscrição deverá ser entregue pessoalmente na Coordenação do seu curso.  

  

4.8 A efetivação da inscrição só ocorrerá com a entrega da ficha de inscrição solicitada na 

Coordenação do seu curso.  

  

5. DA SELEÇÃO PARA O INTERCÂMBIO  

  

5.1 Os acadêmicos serão selecionados através da ficha de inscrição entregue presencialmente 

na coordenação de seu curso.  

  

5.2 As fichas de inscrição devem conter as justificativas para a participação nas atividades 

propostas por meio de um texto de no máximo 15 linhas.   

  

5.3 A justificativa deve expressar quais os benefícios das atividades propostas podem trazer a 

sua formação.  

  

5.4 As melhores justificativas serão contempladas com as vagas destinadas ao intercâmbio.   

  

6. DA EXECUÇÃO  

  

 6.1  A proposta para o curso de Enfermagem está descrita no cronograma que segue abaixo:  

  

C ronograma de atividades para o curso de Enfermagem  

Data  Atividades  

20/11/2019  Manhã:  Recepção dos alunos e visita a Faculdade São Lucas Caçapava   

  

   Tarde: Ação Cuida São Lucas na Comunidade  
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21/11/2019  Visita Técnica - Hospital Regional em São José dos Campos - HRSJC.  

22/11/2019  Visita Técnica -  Hospital São Francisco.  

23/11/2019  
Curso - Gerenciamento de risco: a atuação do enfermeiro perante a 

segurança do paciente - atendimento a PCR infantil.  

  

  

 6.2  A proposta para o curso de Farmácia está descrita no cronograma que segue abaixo:  

  

Cronograma de atividades para o curso de Farmácia   

Data  Atividades  

20/11/2019  

   

Manhã - Visita a unidade do São Lucas Educacional: Faculdade São Lucas  

Caçapava   

Tarde - Minicurso: Qualidade em serviços de saúde - área de atuação profissional 

- escritório de qualidade na Saúde, Gestão de Riscos - auditoria em serviços de 

saúde (ONA, Joint e Canadense).  

21/11/2019  
Manhã e Tarde - Minicurso com Prática: controle de qualidade em indústria 

farmacêutica.  

22/11/2019  Visita técnica à Farmacêutica EMS, em Hortolândia.  

23/11/2019  
Visita Técnica à cervejaria artesanal Baden Baden em Campos do Jordão  

  

  

  

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

7.1 A participação do estudante inscrito no presente edital implica o conhecimento e a aceitação 

integral das condições previstas.  

  



 

7.2 O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná será responsável pelo mapeamento e divulgação 

dos alunos selecionados a participarem do Programa de Mobilidade Acadêmica, não se 

responsabilizando com o pagamento de qualquer despesa do acadêmico.  

  

  

7.3 As informações prestadas na ficha de inscrição são de exclusiva responsabilidade do 

declarante.  

7.4 Após a mobilidade, os estudantes receberão certificado de participação com carga horária 

complementar.  

  

 7.5  Esse edital entra em vigor na data de sua publicação.  

  

  

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná  

  

  

  

Ji-Paraná, 12 de setembro de 2019.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Anexo I – Formulário de Inscrição Mobilidade Acadêmica Intercampi    

  
Programa de Mobilidade Acadêmica Intercampi  

DADOS PESSOAIS  

Nome:  

  

Instituição de Origem:  

Cidade:  Estado:  País:   



 

Curso:  

RG:  CPF:  

Data de Nascimento:  Telefone:  

RA:    

E-mail:  

Justificativas para a participação nas atividades propostas por meio de um texto de no máximo 15 

linhas.   

Quais os benefícios das atividades propostas podem trazer a minha formação?  

De que forma me diferencio quando participo de atividades como essas nas quais posso experenciar 

novas propostas profissionais em outros estados?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Nome completo e Assinatura   

Nome completo e assinatura do coordenador de curso  

  

  

  


