REAII – Núcleo de Relacionamento Acadêmico Institucional e Internacionalização
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

PROGRAMA DE MOBILIDADE PARA CONCORDIA UNIVERSITY OF EDMONTON
EDITAL N. º 02/2019 - CONVOCAÇÃO PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES DOS CURSOS DE PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA,
EDUCAÇÃO FÍSICA, BIOMEDICINA e ENFERMAGEM PARA MOBILIDADE ACADÊMICA NA
CONCORDIA UNIVERSITY OF EDMONTON (ALBERTA- CANADÁ)

DATA DE ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÕES NO REAII: 26/04/2019
DATA DE HOMOLOGAÇÃO e SELEÇÃO: até 29/04/2019
DATA DE SUBMISSÃO NA CONCORDIA UNIVERSITY OF EDMONTON: 01/05/2019 (só para os candidatos
aprovados)

O Núcleo de Relacionamento Acadêmico Institucional e Internacionalização (REAII), juntamente com as
Coordenações dos Cursos de Graduação em Psicologia, Fisioterapia, Educação Física, Biomedicina E Enfermagem
da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA), no uso de suas atribuições regimentais, torna público os
critérios de inscrição e seleção integrada de discentes para o PROGRAMA DE MOBILIDADE PARA A CONCORDIA
UNIVERSITY OF EDMONTON para o período de 2019.2/2020.1 prevista em acordo bilateral entre as duas instituições.

1. VAGAS DISPONIVEIS PARA SELEÇÃO POR ESTE EDITAL:
Segue as vagas disponibilizadas para a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública por força do citado convênio
firmado em 2018.

01 vaga no 1º SEMESTRE LETIVO da Concordia University of Edmonton – 2019.2 (Setembro-Dezembro)
01 vaga no 2º SEMESTRE LETIVO da Concordia University of Edmonton – 2020.1 (Janeiro-Abril)

NOTA:
1- Além dos estudantes selecionados para as vagas descritas, serão selecionados também dois suplentes – um
para cada semestre letivo citado no Item 1 .
2- Na seleção será priorizada a vaga para o (a) estudante que ainda não tenha realizado o intercâmbio na
Concordia University of Edmonton não sendo impedido este de candidatar-se à vaga de suplente. Contudo,
o aceite, em tal circunstância, será dado pela referida universidade.

3- Os estudantes que se inscreveram para o ELAP só poderão ser recebidos pela Concordia University of
Edmonton no 2º semestre letivo.

2. DISTRIBUIÇÃO e OCUPAÇÃO DAS VAGAS:
Sendo este um edital unificado, estão concorrendo de forma igualitária os candidatos dos cursos de:
PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA, BIOMEDICINA e ENFERMAGEM, não havendo reserva de vaga
para nenhum dos cursos citados.

3. REQUISITOS GERAIS:
3.1.1. Ser estudante regularmente matriculado (a) nos cursos de graduação de Psicologia, Fisioterapia,
Educação Física, Biomedicina e Enfermagem na BAHIANA.
3.1.2.

Ter o Requerimento do REAII deferido pelo coordenador do curso (7.1.3)

3.1.3.

Ler as informações disponibilizadas pela Concordia University of Edmonton para a candidatura no

site https://concordia.ab.ca/international tirando previamente as dúvidas com o REAII.

4. CUSTEIO:
4.1.1. As vagas para o programa de mobilidade referem-se à participação nas atividades acadêmicas, não
estando incluídas despesas com transporte, acomodação, alimentação ou quaisquer outras taxas
devidas que ficam sob responsabilidade do(a) intercambista.
4.1.2. O acordo bilateral da BAHIANA com a Concordia University of Edmonton define que só será recebido
o estudante que estiver regularmente matriculado na sua instituição de origem.
4.1.3. Como incentivo para a mobilidade internacional, a BAHIANA concedeu a partir de dezembro de 2018,
50% de desconto desde da 2º mensalidade ao aluno que ausentar-se por um semestre para o período
de intercâmbio.

5. PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo do presente Edital seguirá critérios acordados e unificados entre os cursos:

Critérios de Participação
Ter cursado 4 semestres letivos quando do período de mobilidade.
Habilidade linguística: Inglês intermediário

Critérios de Classificação
Experiência em monitoria
Participação em grupo de pesquisa
Participação na organização de eventos extensionistas comunitários
Não ter componente curricular reprovado por falta
Não ter componente curricular abandonado

6. PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
Após a seleção dos candidatos, os seus referidos nomes serão enviados para a universidade de acolhida a qual
autorizará a realização da segunda etapa da candidatura - a inscrição do aluno intercambistas no site oficial até
o 01/05/2019 (com atenção para a diferença no fuso horário).

OS CANIDATOS SELECIONADOS PARA A VAGA TERÃO 24 HS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PARA
APRESENTAR-SE AO REAII PARA RECEBER AS INSTRUÇÕES DA INSCRIÇÃO NO SITE DA Concordia University of
Edmonton.

Esta etapa é de responsabilidade do aluno selecionado que deverá enviar os documentos que são solicitados e
obedecer aos prazos estabelecidos. A não observância destes critérios podem comprometer a sua submissão à vaga.

7. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO NESTE EDITAL:
7.1.1.

Documento de identificação com foto: Carteira de Identificação da BAHIANA (cópia).

7.1.2.

Comprovante de matricula no período letivo 2019.1.

7.1.3.

FICHA DE REQUERIMENTO PARA EDITAL https://www.bahiana.edu.br/reaii/ preenchida.

7.1.4.

Carta de Interesse para realizar o intercâmbio (modelo livre).

NOTA:
1- A BAHIANA não se responsabiliza caso não esteja disponível os componentes curriculares escolhidos
pelo discente no site da Concordia University of Edmonton. O contato do (a) responsável naquela
Universidade para prestar esclarecimentos sobre as dúvidas acadêmicas e de estadia será informado
aos candidatos aprovados.
2- O aproveitamento dos componentes curriculares cursados no período de mobilidade só ocorrerá se a
carga horária e conteúdos forem compatíveis com os que estão na matriz curricular do aluno. A análise

será realizada pelo coordenado do curso mediante apresentação de documentos comprobatórios
emitidos pela Concordia University of Edmonton.

8. LOCAL DE INSCRIÇÃO:
As inscrições deverão ser realizadas presencialmente, no REAII – Núcleo de Relacionamento Acadêmico
Institucional e Internacionalização, situado em sala anexa à Reitoria.

9. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De: 24/04/2019 à 26/04/2019 das 8:00 das 8:30 às 12:30 e das 14:30 às 17:00.

CONTATOS: Prof.ª Dr.ª Antonieta Araújo (Gestora do REAII)
Viviane Teixeira (Assistente Administrativo)
TELEFONES: 55 71 2101-1959
55 71 99113-3390
E-MAIL: reaii@bahiana.edu.br

