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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
Secretaria dos Conselhos - UEFS/REIT/GAB/SECCONS

RESOLUÇÃO CONSEPE 044/2021

Regulamenta o Programa Institucional de Bolsa Intercâmbio na UEFS e dá outras providências.

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições e considerando a relevância do
processo de internacionalização da educação superior e a necessidade de compatibilizar as normas existentes acerca do Programa Institucional de Bolsa Intercâmbio
na UEFS,

RESOLVE:

Artigo 1° – Instituir e regulamentar o Programa Institucional de Bolsa Intercâmbio com a finalidade de apoiar a participação de estudantes de Graduação no
Programa de Mobilidade Estudantil.

Parágrafo Único – O número anual de bolsas disponíveis e o respectivo valor serão aqueles aprovados por Resolução do Conselho Universitário da UEFS.

Artigo 2° – São objetivos do Programa Institucional de Bolsa Intercâmbio da UEFS:

I – Estimular a participação discente em atividades acadêmicas de Cooperação Internacional;

II – Contribuir para o fomento de experiências na área de formação do estudante;

III – Oportunizar ações integradas entre bolsistas e professores, a partir da execução de um Plano de Trabalho aprovado pelo Colegiado do Curso de Graduação e,
quando for o caso, pelos Comitês de Iniciação Científica, de Extensão ou congêneres;

Artigo 3° – O Programa Institucional de Bolsa Intercâmbio da UEFS ficará sob a responsabilidade administrativa da Assessoria Especial de Relações Institucionais
– AERI.

Artigo 4º – A Bolsa Intercâmbio será concedida através de inscrição e seleção por edital.

Artigo 5º – Poderá ser beneficiado com a Bolsa Intercâmbio o estudante regularmente matriculado em curso presencial de graduação da UEFS que:

I – Não seja beneficiário de outro tipo de bolsa ou programa remunerado desta Universidade;

II – Atenda aos requisitos constantes na Resolução CONSEPE 016/2015, que regulamenta o Programa de Mobilidade Estudantil da UEFS;

III – Não esteja submetido a processo de sindicância ou cumprindo sanção disciplinar;

IV – Não esteja em situação de irregularidade junto à Biblioteca Central Julieta Carteado e/ou outras instâncias administrativas da UEFS.

Artigo 6° – A Bolsa Intercâmbio terá a duração de 06 (seis) meses, podendo ser renovada uma única vez por igual período, havendo vaga e com aprovação da
Comissão Interna de Cooperação Internacional (CCInt) e/ou do Colegiado do Curso de Graduação e, quando for o caso, dos Comitês de Iniciação Científica, de
Extensão ou congêneres.

Parágrafo 1º – No caso de pedido de prorrogação não aprovado pelas instâncias citadas acima, o estudante será desligado do programa de mobilidade, não mais
fazendo jus aos benefícios dos acordos de cooperação com as instituições parceiras.

Parágrafo 2º – O estudante que não retornar ao Brasil após o desligamento do programa de mobilidade terá a sua matrícula na UEFS bloqueada no semestre
seguinte, sem prejuízo do ressarcimento ao erário dos valores recebidos.

Parágrafo 3º – A UEFS comunicará às instituições parceiras o desligamento do estudante do programa de mobilidade.

Artigo 7° – São deveres do Bolsista:

I – Cumprir rigorosamente as normas e os regulamentos específicos de cada Instituição envolvida no Programa de Mobilidade Estudantil (UEFS e a Instituição
anfitriã);

II – Cumprir o que determina o plano de trabalho e de estudos e, no caso de alteração do plano de trabalho e estudos, solicitar análise e aprovação do Colegiado em
até 60 (sessenta) dias anteriores ao término do semestre correspondente à alteração;

III – No caso de cursar componentes curriculares, obter aprovação em, no mínimo, 75% desses componentes;

IV – Cumprir as atividades específicas previstas nos termos do convênio;

V – Manter atualizados, na UEFS e na Instituição anfitriã, os seus dados pessoais;

VI – Retornar à UEFS, após o cumprimento do prazo estabelecido no Contrato de Bolsa Intercâmbio, caso não seja aprovado na chamada de renovação;

VII – Informar documentadamente as datas de saída e retorno ao Brasil;
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VIII – Apresentar relatório à AERI/UEFS, devidamente comprovado por documentação oficial, até 60 (sessenta) dias após o término da bolsa.

Parágrafo 1º – A não observância de quaisquer dos itens acima expostos implicará o ressarcimento ao erário dos valores recebidos.

Parágrafo 2º – O não cumprimento deste artigo implicará o bloqueio da matrícula do estudante até a devida regularização.

Parágrafo 3º – O estudante que não cumprir o disposto neste artigo não poderá participar de outros editais de mobilidade estudantil da UEFS nem utilizar os
benefícios dos acordos de cooperação bilateral.

Parágrafo 4º – O estudante que não cumprir o disposto neste artigo poderá apresentar justificativa circunstanciada, a ser julgada pela CCInt.

Artigo 8° – A concessão da Bolsa Intercâmbio será interrompida a qualquer época, pela AERI, quando o bolsista solicitar seu desligamento da Instituição anfitriã ou
no caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas do Termo de Compromisso de Mobilidade Estudantil.

Parágrafo Único – A bolsa será suspensa no caso de falsidade de documento e/ou de informação prestada pelo bolsista, constatada em qualquer momento pelos
Coordenadores do Programa.

Artigo 9° – Após aprovação no processo seletivo, o estudante assinará o Contrato de Bolsista, formalizando a sua inclusão no Programa Institucional de Bolsa
Intercâmbio.

Artigo 10 – Os casos considerados omissos nesta Resolução serão dirimidos pela AERI e pela CCint em conjunto com as Pró-Reitorias Acadêmicas.

Artigo 11 – Esta resolução, aprovada na reunião do dia 07 de abril de 2021, entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário, em
especial a Resolução 66/2016, de 23 de agosto de 2016.

Feira de Santana, 13 de abril de 2021.

Evandro do Nascimento Silva

Reitor e Presidente do CONSEPE

 

 

Documento assinado eletronicamente por Evandro do Nascimento Silva, Reitor, em 13/04/2021, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
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