EDITAL CInEx Nº 003/2022 - SELEÇÃO DE DISCENTES PARA INTERCÂMBIO
ACADÊMICO E CIENTÍFICO EM PARCERIA COM O INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO
CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – IFSC/USP

A Diretora Geral e o Diretor Acadêmico junto à Coordenação de Iniciação Científica e
Extensão – CInEx, por meio deste edital, abrem a inscrição para a seleção de discentes
que irão participar do intercâmbio acadêmico ao Instituto de Física de São Carlos/USP
promovido através do convênio estabelecido entre a Faculdade Sete Lagoas-FACSETE
e o IFSC/USP.
O Intercâmbio tem por objetivo permitir a imersão do graduando em atividades que
aprimoram a reflexão científica e a inserção em atividades de pesquisa, palestras e
cursos ministrados por pesquisadores do IFSC/USP na área de Biofotônica. Nesse
sentido, os alunos poderão acompanhar as linhas de pesquisa desenvolvidas na
instituição e vivenciar experiências que permitam a compreensão das metodologias de
uso do Laser na área da saúde.
1. Da Inscrição
Poderão inscrever-se alunos que estejam, no ato da inscrição, cursando o 7o (sétimo)
período ou períodos subsequentes do curso de Odontologia ou de Fisioterapia.
1.1. As inscrições deverão ser feitas de 29/06/2022 a 05/07/2022, através do link:
https://acadweb.facsete.edu.br/facsete/acadweb.modulo.eventos.php?acao=directclean
&vest_codi.
1.2. Requisitos para candidatura:
➢ Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Odontologia ou
Fisioterapia da Faculdade Sete Lagoas-FACSETE e cursando o oitavo período ou
período subsequente;
➢ Não possuir pendências em disciplinas;
➢ Não estar respondendo a processo disciplinar.
2. Do período de intercâmbio e do investimento
O intercâmbio acontecerá de 25 a 29 de julho de 2022 no IFSC/USP. A Faculdade Sete
Lagoas-FACSETE irá disponibilizar o transporte rodoviário de ida e volta para São Carlos,
bem como o seguro. A hospedagem será custeada pelo IFSC/USP. Dessa forma, o

discente ficará responsável pela alimentação e transporte no perímetro urbano de São
Carlos.
3. Das Vagas
Serão disponibilizadas 2 (duas) vagas para o Curso de Odontologia e 2 (duas) vagas
para o curso de Fisioterapia.
4. Da Seleção e Resultado
A seleção dos candidatos dar-se-á pelo maior coeficiente de rendimento geral. O
resultado da seleção será divulgado pela CInEx da Faculdade Sete Lagoas-FACSETE
imediatamente após sua definição.
5. Da certificação
Os alunos participantes do intercâmbio receberão certificação emitida pela USP.
6. Das Disposições Gerais
Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão avaliados pela
CInEx e pela Direção da Faculdade Sete Lagoas-FACSETE.
Registre-se, divulgue-se e cumpra-se.

Sete Lagoas, 29 de junho de 2022.

Dóris Camargo Martins de Andrade
Diretora Geral

Ivan Fernando Martins de Andrade
Diretor Acadêmico
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Coordenador de Iniciação Científica
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