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FACSETE - Faculdade Sete Lagoas 

coordenacac de Intctacao Cientifica e Extensao - ClnEx. 

EDITAL N° 009/2019 - SELECAO DE DISCENTES PARA INTERCAMBIO 
ACADEMICO E CIENTiFICO EM PARCERIA COM O INSTITUTO DE FiSICA DE SAO 

CARLOS - IFSC/USP 

A Diretora Geral e Diretor Acad8mico junta a Coordenacao de lniciacao Cientifica e 
Extensao - ClnEx, abrem a inscricao para a selecao de discentes que irao participar do 
intercarnbio acad8mico ao lnstituto de Ffsica de Sao Carlos/USP promovido atraves do 
convenio estabelecido entre a FACSETE e IFSC/USP. 

O lntercarnbio tern por objetivo despertar o "saber cientifico" atraves da insercao em 
atividades de pesquisas, palestras, cursos ministrados por pesquisadores do lnstituto 
de Fisica de Sao Carlos na 8.rea de biofot6nica, onde os alunos poderao acompanhar 
as linhas de pesquisas desenvolvidas, aprenderao sabre metodologias empregadas no 
uso do Laserna 8.rea da sauce. 

1. Do Custo 
O intercambio acontecera de 20 a 24 de janeiro de 2020 no lnstituo de Fisica de Sao 
Carlos. A FACSETE ira disponibilizar o transports rodoviarto de ida e volta para Sao 
Carlos e a hospedagem sera custeada pelo IFSC/USP. Dessa forma o discente ficara 
responsavel pelo seguro viagem, allmentacao e transports no perfmetro urbane de Sao 
Carlos. 

2. Da lnscricao 
Poderao se inscrever alunos que estejam cursando, em 2019-28, o 5° periodo e 
perfodos subsequentes dos Curses de Odontologia e Fisioterapia. 

2.1. As inscricoes oeverao ser feitas atraves do sistema ACADWEB no periodo de 
22/11/2019 a 02/12/2019 

2.2. Requisitos: 
• Estar regularmente matriculado nos cursos superiores da FACSETE; 
• Nao possuir pend8ncias em disciplinas; 
• Nao estar respondendo a processo disciplinar; 
• Nao ter entrado em litigio com a FACSETE. 



3. Das Vagas 
Serao disponibilizados 2 vagas para o Curse de Odontologia e 2 vagas para a curse de 
Fisioterapia. 

4. Da Sele<;ao e Resultado 
A selecao dos candidates dar-se-a pela excel0ncia atraves do rendimento global. 

O resultado da selecao sera divulgado no dia 06/12/2019, com publicacao no site da 
FACSETE. 

5. Da certiflcacao 
Os alunos selecionados e participantes do intercarnbio receberao certificacao de 40H 
emitidos pela USP. 

6. Das Disposicdes Gerais 
6.1. Os cases omissos e as situag6es nao previstas no presente Edita! serao avaliados 
pela Direcao da FACSETE. 
6.2. Registre-se, divulgue-se e cumpra-se. 

D6ris Camargo Ma 
Diretora 

Coo rdena!lil1ta:1ffi 

Ivan F ndo Martins de Andrade 
Diretor Academico 

en Marlo 
ientifica e Extensao - ClnEx 

Sete Lagoas, 22 de novembro de 2019 
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