
 

 

 

 

Chamada específica 

Chamada: 
Oportunidade de mobilidade acadêmica internacional:  

Curso do Instituto de Tecnologia Vellore, Índia 

Vigência: 26 de junho a 26 de julho Código: 2022CE03 

 

Público-alvo: acadêmicos regularmente matriculados nos Cursos de Engenharia de 

Computação, de Engenharia Elétrica ou de Engenharia Mecânica. 

 

1. Objetivo desta chamada: Tendo como base a política da Instituição e fazendo referência 

ao regimento do programa de mobilidade acadêmica da UNOESC publicado no site de 

internacionalização da UNOESC, essa chamada tem por objetivo possibilitar a inscrição de 

interessados dos Cursos de Engenharia de Computação, de Engenharia Elétrica ou de 

Engenharia Mecânica em realizarem disciplinas no Instituto de Tecnologia Vellore, na Índia.  

  

2. Requisitos e documentos para participação de aluno de graduação: 

a) Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia de Computação, de Engenharia 

Elétrica ou Engenharia Mecânicas da Unoesc;  

b) Estar adimplente com a Unoesc; 

c) Concordar em estudar, durante o período de vigência do Curso, com dedicação integral 

na instituição receptora; 

d) Declarar que assume toda e qualquer despesa necessária para a sua participação no 

Programa, inclusive aquelas relativas ao transporte, alojamento, seguro saúde e de vida, 

refeições e tarifas acadêmicas, bem como gastos adicionais incorridos; 

e) Responsabilizar-se por todas as providências necessárias à viabilização de sua 

participação no Programa no que se refere à obtenção de vistos, passaporte, seguro 

saúde internacional e demais providências. 

f) Comprometer-se com o processo de seleção e, em caso de aceite, atender às aulas e 

arcar com as responsabilidades da mobilidade, a fim de concluir as disciplinas e 

finalizar o processo de aproveitamento.  



 

 

 

Processo de participação 

Etapa 1: O candidato interessado e que cumpra com os requisitos para participação, deverá 

realizar inscrição, até a data de encerramento 06/05/2022, no formulário de inscrição: 

https://forms.gle/uvhnhKBDSTfSkaQ88 

● Insira seus dados pessoais e acadêmicos e o Plano de Atividades proposto com 

a assinatura de seu coordenador.  

Etapa 2:  Os inscritos que apresentarem os documentos e informações de acordo com os 

requisitos da chamada, terão suas inscrições homologadas. 

 Obs.: O candidato que não cumprir com qualquer uma das etapas descritas anteriormente 

estará automaticamente desclassificado. 

Período de realização dos cursos 

Os cursos serão realizados no Instituto de Tecnologia Vellore, Chennai, Índia, de 26 de junho 

a 26 de julho de 2022. 

Cursos Ministrados 

1. Teste e caracterização de Materiais (30h) 

2. Veículos elétricos (30h) 

3. Robótica (40h)  

4. Curso de inglês (60h) 

Custos de Viagem 

Descrição Valor por pessoa 

Custos de Estadia e Alimentação no Instituto 

de Tecnologia Vellore 
USD 200,00 por mês 

Ônibus Joaçaba x São Paulo em poltrona leito R$377,81 

Aéreos São Paulo x Bangalore x São Paulo em 

classe econômica 
A partir de R$5.129,00* 

Trem Bangalore x Chennai A partir de R$105,00* 

Trem Chennai x Bangalore A partir de R$135,00* 

Seguro Saúde  A partir de R$163,90* 

Chip Internacional Global 4G + 140 países A partir de R$400,00* (opcional) 

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio 

https://forms.gle/uvhnhKBDSTfSkaQ88


 

 

 

Disposições Gerais: 

a) O andamento da chamada e a realização da mobilidade fica sujeito a 

alterações/cancelamentos devido à constante atualização dos protocolos de entrada dos 

diferentes países referente à pandemia do Coronavírus. 

 

b) Em cumprimento a Lei n°13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e 

demais  normativas, o candidato está ciente da Política de Tratamento de Dados 

Pessoais publicada no  unoesc.edu.br e está de acordo que toda informação enviada 

livre e expressamente à UNOESC, por  meio dessa chamada, será usada e processada 

para proceder com a sua participação no processo  seletivo e a realização de sua 

candidatura na chamada. 

 

Casos omissos a respeito da aplicação da presente chamada serão dirimidos pela 

Coordenadoria Geral de Relações Internacionais, em primeira instância, e em segunda, 

pela Reitoria. 

 

Joaçaba, SC, 25 de Abril de 2022. 

 

 

 

Aristides Cimadon 

Reitor da Unoesc 

 

 

 

  

 

 

  


