
 

www.cesuca.edu.br 
 

Rua Silvério Manoel da Silva, 160 

94940 243 
Cachoeirinha RS 

T 51 3396 1000 
 

 
 

Credenciado pela Portaria Ministerial nº 655 de 12/08/2020, DOU nº 155 de 13/08/2020, seção 1, p. 54. 

EDITAL 025/2020 

 

INTERCÂMBIO DOS CURSOS DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA E 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO - 

CESUCA COM A FACULDAD TERESA DE ÁVILA, DA PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA. UCA, PARANÁ. 

 

 O Reitor do Centro Universitário CESUCA, no uso de suas atribuições, torna público 

a abertura do prazo para inscrições de alunos dos cursos de Psicologia e Pedagogia no 

intercâmbio para o mês de outubro de 2020, a ser realizado com a Faculdad Teresa de Ávila, da 

Pontifícia Universidad Católica Argentina – UCA, Paraná, conforme disposições que seguem: 

 

1. Disposições preliminares sobre as atividades: 

 

O intercâmbio estabelecido entre o Centro Universitário CESUCA com a UCA tem o 

objetivo de estabelecer a troca de conhecimento e cultura entre a comunidade acadêmica das 

duas instituições, fundamentada em princípios de reciprocidade. Em razão disso, a UCA receberá 

alunos do Centro Universitário CESUCA para que, no período de 05/10/2020 a 30/10/2020, sejam 

desenvolvidas as seguintes atividades: Participação em aulas remotas via web em uma, ou mais, 

das disciplinas abaixo: 

 

- Psicología Social y comunitária (Curso de Psicologia) 

 Aulas acontecem às Quintas-feiras das 12h30 às 14h45 e sextas-feiras das 11h45 às 

13h15; 

- Psicología del desarrollo del Adolescente, Joven y adulto (Curso de 

Psicopedagogia); 

 Aulas acontecem às Segundas-feiras de 13h45 às 16h e terças-feiras de 13h45 às 15h15 

- Educación y Diversidad (Curso de Psicopedagogia) 

 Aulas acontecem às Terça-feira das 15h15 às 18h15. 

 

 

2. Certificação:  

 

As atividades desenvolvidas na UCA serão certificadas por aquela Instituição e serão 

aproveitadas como horas complementares no Centro Universitário CESUCA, em um total de 20h, 

se o aluno cumprir todas as etapas propostas. A exigência de cumprimento integral das atividades 

(o que inclui participação nas aulas e entrega de eventuais atividades solicitadas) para obter a 
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certificação deve-se ao fato de ser um intercâmbio de breve duração.  

 

3. Custos dos alunos escolhidos para o intercâmbio: 

 

Em razão do acordo estabelecido entre a UCA e o CESUCA, bem como da assistência 

de aulas remotas via web, os alunos escolhidos para o intercâmbio não terão custos adicionais. 

 

4. Número de alunos e requisitos para o intercâmbio: 

 

A UCA receberá neste intercâmbio de 2 a 5 alunos dos cursos listados nesse edital do 

Centro Universitário CESUCA. O Comitê seletivo analisará os seguintes requisitos para que o 

aluno possa participar deste intercâmbio: 

a) Ser maior de 18 anos; b) estar devidamente matriculado em um dos cursos listados em no 

mínimo 3 (três) disciplinas; c) desempenho acadêmico com média igual ou superior a 8,0 (oito 

pontos) 

Observação: Alunos ingressantes em 2020-2 do curso de Psicologia, atualmente cursando a 

disciplina de Psicologia Social e Comunitária, poderão se inscrever para participar da Disciplina 

Psicología Social y Comunitaria na UCA, mesmo ainda não possuindo média semestral.  

 

5. Documentos comprobatórios dos requisitos: 

 

Para que o comitê possa prolatar a decisão de quem irá fazer o intercâmbio, o aluno 

deverá anexar a inscrição os seguintes documentos: 

 Documento de identidade e CPF; b) histórico escolar (ou comprovante de matricula que 

demonstre ser calouro de Psicologia, matriculado na disciplina de Psicologia Social e 

Comunitária); c) declaração de que tem condições de assistir as aulas remotas nos horários 

definidos neste edital; d) declaração de que tem condições de assistir as aulas remotas em 

espanhol; e) carta de motivação, ou seja, um texto breve, endereçado ao Comitê de seleção, em 

que o aluno exponha as razões pelas quais quer participar do intercâmbio e as suas expectativas 

em relação a experiência. Os documentos devem ser digitalizados e encaminhados para o e-mail 

institucional das coordenações dos cursos de Psicologia (paolabarbosa@cesuca.edu.br) e 

Pedagogia (marcia.campos@cesuca.edu.br), conforme o curso de origem do aluno no CESUCA. 

 

6. Processo seletivo 

 

O Comitê de seleção, formado pelos coordenadores dos cursos participantes desse 

intercâmbio, tomará sua decisão, irrecorrível, com base nos requisitos e documentos entregues 
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pelos candidatos visando avaliar: 

a)  A motivação para participar do intercâmbio e das atividades acadêmicas propostas; b) grau de 

conhecimento do espanhol e/ou motivação para estudá-lo; c) condições de participar das 

atividades propostas e cumprir todas as obrigações a eles relacionadas.  

Calendário de seleção:  

 

1- Período de inscrição: de 17/09/2020 até 30/09/2020, com o envio dos documentos digitalizados 

para os e-mails informados no item 5 deste Edital; 2 - divulgação dos resultados: 05/10/2020. 

Os casos omissos serão resolvidos pela reitoria do Centro Universitário CESUCA. O presente 

edital entre em vigor no dia útil seguinte a sua publicação.  

 

 

Cachoeirinha, 17 de setembro de 2020. 

  

 

 

Ricardo Muniz Muccillo da Silva 

Reitor do Centro Universitario CESUCA 

 


