
 

 

O AERI Inside Program é um programa que tem como objetivo testar a primeira versão 

do sistema de mobilidade acadêmica da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Este sistema, intitulado Mobilidade Out, busca modernizar e agilizar o processo de 

mobilidade de estudantes nos editais promovidos pela Assessoria Especial de Relações 

Institucionais (AERI). Através do Mobilidade Out o estudante poderá acompanhar as 

etapas do seu processo de candidatura e realizar diversos procedimentos sem a 

necessidade de deslocar-se a AERI, além de ter mais clareza sobre o funcionamento do 

processo como um todo.  

Ao se inscrever neste programa, 

entrega da documentação física na AERI, 

experimental do sistema de mobilidade acadêmica, afim de fornecer à AERI 

informações úteis sobre a sua experiência com a plataforma e os serviços oferecidos 

através da mesma.  

REQUISITOS 

• Para participar do programa AERI Inside, você deve

submeter candidatura ao edital de mobilidade acadêmica de número 10/2018

entregando a documentação física na AERI até o dia 21/02/2019, conforme 

cronograma do edital;

• Você deve estar de acordo com todos os termos e condições do programa

abaixo. 

TERMOS E CONDIÇÕES 

• Você entende que o uso de software experimental e de pré

significa que poderá haver falhas ocasionais;

• Sua participação no programa é voluntária e gratuita, sem qualquer 

remuneração; 

• Você concorda em não descompilar, fazer engenharia

descriptografar ou, de outro modo, tentar extrair o código

parte do sistema; 

• Você se compromete a responder questionários online com perguntas 

referentes a sua experiência ao utilizar o Mobilidade Out;

• Você se compromete a comparecer a AERI, se assim for solicitado, para fazer 

relatos de experiência;

• Você se compromete a relatar APENAS a AERI sua experiência como usuário do 

sistema, assim como as eventuais falhas que podem ser encontradas.

 

A sua participação no AERI 

destes termos. 

  

O AERI Inside Program é um programa que tem como objetivo testar a primeira versão 

do sistema de mobilidade acadêmica da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Este sistema, intitulado Mobilidade Out, busca modernizar e agilizar o processo de 

mobilidade de estudantes nos editais promovidos pela Assessoria Especial de Relações 

Institucionais (AERI). Através do Mobilidade Out o estudante poderá acompanhar as 

etapas do seu processo de candidatura e realizar diversos procedimentos sem a 

se a AERI, além de ter mais clareza sobre o funcionamento do 

 

neste programa, você está se propondo a participar, em paralelo com a 

entrega da documentação física na AERI,  ao acesso a versão beta, prévia

experimental do sistema de mobilidade acadêmica, afim de fornecer à AERI 

informações úteis sobre a sua experiência com a plataforma e os serviços oferecidos 

Para participar do programa AERI Inside, você deverá ter submetido 

candidatura ao edital de mobilidade acadêmica de número 10/2018

entregando a documentação física na AERI até o dia 21/02/2019, conforme 

cronograma do edital; 

Você deve estar de acordo com todos os termos e condições do programa

Você entende que o uso de software experimental e de pré

significa que poderá haver falhas ocasionais; 

Sua participação no programa é voluntária e gratuita, sem qualquer 

Você concorda em não descompilar, fazer engenharia reversa, desmontar, 

descriptografar ou, de outro modo, tentar extrair o código-fonte de 

Você se compromete a responder questionários online com perguntas 

referentes a sua experiência ao utilizar o Mobilidade Out; 

mete a comparecer a AERI, se assim for solicitado, para fazer 

relatos de experiência; 

Você se compromete a relatar APENAS a AERI sua experiência como usuário do 

sistema, assim como as eventuais falhas que podem ser encontradas.

A sua participação no AERI Inside Program implica, automaticamente, na anuência 

O AERI Inside Program é um programa que tem como objetivo testar a primeira versão 

do sistema de mobilidade acadêmica da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Este sistema, intitulado Mobilidade Out, busca modernizar e agilizar o processo de 

mobilidade de estudantes nos editais promovidos pela Assessoria Especial de Relações 

Institucionais (AERI). Através do Mobilidade Out o estudante poderá acompanhar as 

etapas do seu processo de candidatura e realizar diversos procedimentos sem a 

se a AERI, além de ter mais clareza sobre o funcionamento do 

, em paralelo com a 

acesso a versão beta, prévia, 

experimental do sistema de mobilidade acadêmica, afim de fornecer à AERI 

informações úteis sobre a sua experiência com a plataforma e os serviços oferecidos 

ter submetido ou 

candidatura ao edital de mobilidade acadêmica de número 10/2018, 

entregando a documentação física na AERI até o dia 21/02/2019, conforme 

Você deve estar de acordo com todos os termos e condições do programa 

Você entende que o uso de software experimental e de pré-lançamento 

Sua participação no programa é voluntária e gratuita, sem qualquer 

reversa, desmontar, 

fonte de qualquer  

Você se compromete a responder questionários online com perguntas 

mete a comparecer a AERI, se assim for solicitado, para fazer 

Você se compromete a relatar APENAS a AERI sua experiência como usuário do 

sistema, assim como as eventuais falhas que podem ser encontradas. 

Inside Program implica, automaticamente, na anuência 



 

INSCRIÇÃO 

Para se inscrever você deverá enviar um e-mail para aeri_2@uefs.br informando seu 

nome completo e sua matrícula.  

As inscrições serão exclusivamente via e-mail. 

SELEÇÃO   

� Serão contemplados os 15 (quinze) primeiros candidatos que fizerem a inscrição 

pelo e-mail aeri_2@uefs.br; 

� Os estudantes contemplados pelo AERI Inside Program receberão 1 ponto 

adicional no Barema de classificação do edital 10/2018. 

PROCEDIMENTOS 

� Ao ser selecionado (a) para o programa, você receberá um e-mail contendo o 

endereço web e as instruções para acesso ao sistema. Você deverá se candidatar 

ao programa de mobilidade acadêmica através do sistema Mobilidade Out. Seu 

processo de candidatura tramitará da forma tradicional e através do sistema web 

de forma paralela e independente; 

� Toda documentação exigida pelo edital 10/2018 deverá ser entregue fisicamente 

na AERI; 

� As inscrições de forma online não caracterizam submissão ao edital 10/2018. 

 

Feira de Santana, 14 de fevereiro de 2019 

 

Eneida Soanne Matos Campos de Oliveira  

Assessora Especial de Relações Institucionais  

 


