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EDITAL 

Estágio na Universidad Santiago de Compostela – USC – 

Espanha – Janeiro de 2020 

 

O presente Edital tem por finalidade abrir inscrições para discentes do 4º. ano da FMIT que estejam 

cursando a disciplina Imunologia Clínica, se candidatarem ao preenchimento de 04 (quatro) vagas de 

Estágio Extracurricular Internacional (EEI) na Universidad Santiago de Compostela (USC) – Espanha, 

em janeiro de 2020. O período de inscrições será de 05 a 16 de agosto de 2019. 

1. DOS OBJETIVOS 

Estágio no laboratório de Inmunologia Clinica da USC e acompanhamento clínico na USC, segundo 

cronograma definido pelos colaboradores da USC. 

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO  

2.1. As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento de formulário de inscrição 

(https://forms.gle/VUFh1gDKeM1Uuxc27) pelo próprio discente/candidato. A inscrição não é uma 

seleção, trata-se de uma demonstração de intenção para que os prováveis candidatos passem por outras 

etapas seletivas. 

3. DA ANÁLISE E JULGAMENTO  

É de responsabilidade da professora da disciplina de Imunologia Clínica estabelecer os critérios de 

análise e julgamentos dos candidatos, que seguirá as seguintes etapas: 

3.1. Inscrição (preenchimento do formulário);  

3.2. Os candidatos inscritos serão analisados pelo desempenho na disciplina Imunologia Clínica, 

considerando, regularidade e interesse nas aulas; 

3.3. Os candidatos que tiverem desempenho satisfatório, serão selecionados para a etapa de entrevista 

(a data será divulgada na página da internacionalização da FMIT) com a professora da disciplina de 

Imunologia Clínica. 

4. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO DISCENTE  

4.1. O discente deverá estar regularmente matriculado na disciplina de Imunologia Clínica em 2019.  

https://forms.gle/VUFh1gDKeM1Uuxc27
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4.2. Ler, concordar e assinar o Termo de Ciência do EEI.  

4.3. Participar de reuniões com a professora da disciplina (as datas serão agendadas e estarão 

disponíveis na página da Internacionalização da FMIT - https://www.fmit.edu.br/sites/nima), para 

definição de cronograma e outros aspectos relacionados ao EEI. 

4.4. Cumprir, no mínimo, seis horas semanais de atividades, no período de duas semanas do EEI, 

segundo o cronograma estabelecido pelos coordenadores do estágio no Hospital Clínico da USC. 

4.5. Apresentar uma palestra de 5 a 10 minutos sobre sua experiência no EEI, no ano de 2020, quando 

solicitado, seja na Semana Médica ou em eventos do Núcleo de Internacionalização.  

5. DA INDICAÇÃO DE DISCENTE  

5.1. A indicação de discente para participação no EEI será realizado pela professora da disciplina de 

Imunologia Clínica;  

5.2. Não há substituição de discente selecionado, apenas cancelamento.  

5.3. Os motivos para cancelamento da participação do discente no EEI devem ser apresentados ao 

Núcleo de Internacionalização da FMIT, com no mínimo 30 dias antecedentes à viagem.  

6. DO RESULTADO 

O resultado dos discentes selecionados para o preenchimento das 04 vagas será divulgado na página 

da internacionalização (https://www.fmit.edu.br/sites/nima) e nas mídias sociais da FMIT, no dia 02 

de setembro de 2019.  

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Os custos (passagem, hospedagem, alimentação, etc...) com o EEI são de responsabilidade do 

discente, ficando a FMIT isenta de qualquer responsabilidade financeira. 

7.2. Os casos omissos ou não previstos no presente Edital serão julgados pela coordenação do 

Núcleo de Internacionalização da FMIT.  

 

Itajubá, 30 de julho de 2019. 

Núcleo de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica- NIMA - FMIT 
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