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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

Resolução SEI-GDF n.º 003/2020-COCG/2020 Brasília-DF, 17 de julho de 2020

 
RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  – ESCS/COCG nº. 003/2020.

                                                                                                                                                                                             
                                           

Dispõe sobre a Norma�zação da Mobilidade Acadêmica Estudan�l Internacional
(MAEI) para estudantes regularmente matriculados nos cursos de Graduação da Escola Superior de
Ciências da Saúde/ESCS e nas Ins�tuições Conveniadas.

 

O COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL – CoCG/ESCS, no uso de suas competências nos termos do inciso II, ar�go 12, do Regimento
Interno da ESCS, em Reunião Extraordinária realizada no dia 16 de outubro de 2019, conforme registros
em Ata, e,  considerando a necessidade de regulamentar os Programas de Intercâmbio Estudan�l entre a
Escola Superior de Ciências da Saúde/ESCS e Ins�tuições Estrangeiras no que se refere à Mobilidade
Internacional de Estudantes de Graduação da ESCS, RESOLVE:

 

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO E OBJETIVO

 

Art. 1º Fica ins�tuída a Mobilidade Acadêmica Estudan�l Internacional (MAEI) para estudantes
regularmente matriculados nos cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde/ESCS e nas
Ins�tuições Conveniadas.

 

Art. 2º A MAEI tem por obje�vos oportunizar a troca de experiências e aprendizagens cien�ficas,
culturais e humanas, contribuindo com a formação integral e com o desenvolvimento de competências
interculturais e acadêmicas dos estudantes.

 

CAPÍTULO  II

DA ORGANIZAÇÃO

 

Art. 3º Os requisitos gerais para os estudantes se inscreverem em seleções da MAEI são:

I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da ESCS ou das ins�tuições conveniadas;

II. Ter integralizado a 1ª (primeira) série dos cursos de graduação da ESCS;

III. Não ter sido penalizado em processo disciplinar acadêmico;
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§ 1º O estudante da ins�tuição conveniada que requerer mobilidade acadêmica internacional na ESCS
deverá ter integralizado no mínimo o primeiro ano ou 1º e 2º períodos le�vos no curso de origem.

§ 2º Poderão ser exigidos requisitos complementares de acordo com editais próprios da MAEI ou
conforme caracterís�cas dos convênios específicos.

§ 3º Este Programa não se aplica às solicitações de transferência de estudantes entre as Ins�tuições.

 

Art. 4º O estudante da ESCS interessado em par�cipar da MAEI deverá adotar os seguintes
procedimentos:

I. Protocolar requerimento, na Secretaria do Curso de Graduação que es�ver matriculado, em
formulário próprio, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, solicitando a mobilidade
acadêmica especificando o período, a ins�tuição na qual pretende efetuar seus estudos e a área de
realização.

II. Executar, junto à Coordenação dos Programas de Mobilidade Internacional todos os
procedimentos formais para vinculação à ins�tuição onde deseja efetuar seus estudos;

III.  Arcar com todas as despesas pessoais e estudan�s decorrentes da sua adesão ao Programa de
Mobilidade Acadêmica Internacional.

§ 1º Ficam dispensados de protocolar requerimento os estudantes par�cipantes dos editais específicos
de mobilidade acadêmica internacional lançados ou aderidos pela ESCS.

 

CAPÍTULO III

DA GESTÃO DA MOBILIDADE ACADÊMICA ESTUDANTIL INTERNACIONAL

 

Art. 5º Compete à Direção Geral da ESCS designar assessoria de mobilidade internacional composta por
um coordenador e um assessor para atuarem na gestão da MAEI.

 

Art. 6º São atribuições do Coordenador de MAEI:

I.  Ser o interlocutor da MAEI junto às comunidades acadêmicas da ESCS e internacional;

II.  Dar ampla divulgação dos programas de MAEI;

III.  Gerenciar os procedimentos da MAEI nos termos dos respec�vos editais;

IV.  Analisar os requerimentos de mobilidade acadêmica de estudantes da ESCS e das ins�tuições
conveniadas, e após ouvir o Coordenador do respec�vo Curso de graduação, elaborar relatório com
parecer conclusivo a ser subme�do à aprovação pela Comissão de Currículo;

V.  Acompanhar o desenvolvimento das a�vidades dos estudantes em mobilidade acadêmica,
elaborar semestralmente relatório à Direção Geral da ESCS de todos os estudantes vinculados aos
Programas de Mobilidade Internacional, para fins de registro e controle acadêmico.

 

Art. 7º Caberá a Comissão de Currículo dos Cursos de Graduação da ESCS aprovar os pareceres da
coordenação de mobilidade acadêmica internacional acerca das solicitações de mobilidade feitas por
estudantes da ESCS e das ins�tuições conveniadas.

 

Parágrafo único. Das decisões da Comissão de Currículo caberá recurso em úl�ma instância ao Colegiado
de Cursos de Graduação (CoCG).
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Art. 8º A mobilidade do estudante só se efe�vará quando a ins�tuição receptora manifestar formalmente
o aceite do pedido.

 

Art. 9º O período de mobilidade do estudante deverá ser registrado nos assentamentos acadêmicos
como “mobilidade acadêmica internacional”.

 

Parágrafo único. Fica garan�da ao estudante em mobilidade acadêmica a renovação automá�ca de
matrícula na série em que estava matriculado ao ingressar no programa.

 

Art. 10 Compete à Secretaria de Curso:

I. Emi�r documento de apresentação do estudante à ins�tuição de des�no;

II. Efetuar os registros acadêmicos dos estudantes vinculados aos programas;

III. Fornecer aos estudantes das ins�tuições conveniadas em mobilidade acadêmica na ESCS
documentação comprobatória das a�vidades realizadas.

IV. Receber documentação original e tradução juramentada comprobatória das a�vidades
desenvolvidas na mobilidade acadêmica emi�da pela ins�tuição de des�no que será anexada ao
histórico escolar com a chancela da ESCS.

 

Art. 11. A documentação comprobatória das a�vidades desenvolvidas na mobilidade acadêmica deverá
ser encaminhada ao coordenador do curso de graduação para análise e elaboração de parecer conclusivo
sobre o aproveitamento dos estudos, no máximo em 30 dias.

§ 1º O parecer conclusivo deve indicar o aproveitamento de estudos, a série e a data de retorno do
estudante às a�vidades acadêmicas regulares dos cursos de graduação da ESCS.

§ 2º Até o retorno das a�vidades acadêmicas o estudante deverá ser man�do em mobilidade acadêmica.

§ 3º O parecer poderá considerar uma ou mais disciplinas cursadas, separadamente ou conjuntamente,
visando integralizar o aproveitamento de estudos na ESCS, bem como estabelecer plano de a�vidades
curriculares para complementação do aproveitamento de estudos.

§ 4º Caso ocorra o aproveitamento de estudos será consignado no histórico escolar para a(s) unidade(s)
educacional(is) ou o(s) módulo(s) que �ver(em) sido aprovado(s) “aproveitamento de estudos de
programa de mobilidade acadêmica internacional”.

 

Art. 12. O período de mobilidade acadêmica não poderá ser superior a 12 (doze) meses.

§ 1º Em caráter excepcional, a critério da ESCS e da Ins�tuição receptora, poderá haver renovação
sucessiva ou intercalada, do vínculo temporário, por no máximo 6 (seis) meses;

 

Art. 13. Os estudantes par�cipantes do Programa de Mobilidade Acadêmica Estudan�l deverão:

I.  Dedicar-se integralmente e com empenho às a�vidades da mobilidade previstas no Plano de
Estudos do programa de mobilidade;

II. Par�cipar de todas as a�vidades acadêmicas rela�vas às disciplinas/módulos em que es�ver
matriculado.

III. Obedecer a legislação e às regras de conduta do país de des�no, bem como às normas internas
da ins�tuição receptora.

IV.  Respeitar os regulamentos da Mobilidade Acadêmica Estudan�l das duas ins�tuições.
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V. Manter atualizados, junto à Secretaria de Curso , o endereço residencial e eletrônico, telefone e
demais dados necessários à sua localização na Ins�tuição receptora bem  como informações
rela�vas às viagens de ida e de retorno.

VI. Auxiliar na divulgação da Mobilidade Acadêmica Estudan�l entre os demais estudantes da ESCS,
prestando informações sobre sua experiência sempre que solicitado.

VII. Comunicar ao Coordenador ou à Assessoria de mobilidade internacional, bem como à Secretaria
de Curso/ESCS, de imediato e por escrito via correspondência eletrônica, a ocorrência de qualquer
fato que interrompa, suspenda ou cancele sua par�cipação na mobilidade, com esclarecimento dos
mo�vos.

VIII. Retornar às a�vidades acadêmicas regulares na ESCS de acordo com parecer conclusivo do
coordenador do curso, atualizando sua situação de matrícula junto à Secretaria de Cursos.

IX. Arcar com todas as despesas que se façam necessárias à sua par�cipação no intercâmbio.

X.  Responsabilizar-se pela obtenção de passaporte, guarda e renovação de visto de estudo, seguro
saúde internacional e de quaisquer outros documentos exigidos pelo país de des�no para efeito de
ingresso ou permanência em território estrangeiro.

 

Art. 14. Os casos omissos serão subme�dos à análise e deliberação da Direção Geral da ESCS.

 

Art.15. Ficam revogadas demais disposições em contrário, e as Resoluções nº 21/2016-ESCS/CEPE e nº
17/2017- ESCS/CEPE por meio da Resolução SEI-GDF n.º 001/2020-ESCS/CEPE.

 

Art. 16. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Brasília, 17 de julho de 2020.

 

 

MARTA DAVID ROCHA DE MOURA 

Colegiado de Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde

Presidente
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