
                                                                              
 

 

 

                                                         EDITAL N. 139/2019 

  

Dispõe sobre os critérios de seleção de estudantes de graduação 

do Curso de Design da Unesc, para participarem do evento 

Pordenone Design Weekend. 

                             

 

A UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC, mantida pela FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de 

proporcionar uma experiência acadêmica internacional aos acadêmicos do Curso de Design da Unesc, 

faz saber que estão abertas as inscrições para seleção de acadêmicos para participarem do evento 

Pordenone Design Weekend, conforme termos e condições presentes neste edital. 

 

1 - DO EVENTO  

 

1.1. Promovido pelo ISIA Istituto Statale di Alta Formazione Del Ministero Istruzione, Università e 

Ricerca, em Pordenone, Itália, oferece 10 vagas para acadêmicos do curso de Design da Unesc 

participarem do evento Design Weekend, 9ª edição. 

 

1.2. Serão concedidas 10 (dez) vagas para participar no evento. 

 

1.3 O evento ocorrerá entre os dias 02 a 08 de março de 2020 na cidade de Pordenone, país Itália, 

com o seguinte cronograma: 

 

 02 a 07/03/2020 – workshops e oficinas de projetos, nos períodos matutinos e 

vespertinos, das 09 às 12h30 e das 14h30 às 17h30. 

 08/03/2020 – apresentação dos projetos a partir das 9:00 horas da manhã. 

 

1.4. Os candidatos selecionados serão beneficiados com hospedagem em hotel indicado, na cidade do 

evento Pordenone, alimentação (café da manhã no hotel, almoço na Universidade e jantar nos 

restaurantes da cidade, com o limite de EUR $20,00). 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES  

 

2.1. As inscrições estarão abertas no período de 15/04/2019 a 29/04/2019, na coordenação do 

curso de Design localizada no bloco J, no campus na Av. Universitária, nº 1105 – Bairro Universitário – 

Criciúma, Santa Catarina, Brasil. 
(Prazo dado pelo Edital n. 145/2019)  
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2.2. Dos requisitos para inscrição: 
 

2.2.1 O candidato deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos. 

 

2.2.2. Estar regularmente matriculado no curso de Design de Produtos da UNESC, sem trancamento, 

desistência ou infrequência que venha a causar possibilidade de reprovação.  

 

2.2.3 Estar matriculado na 7ª ou 8ª fase do curso de Design de Produtos da UNESC e ter cursado 

ou estar cursando obrigatoriamente a disciplina de Projeto de Produto V. 

 

2.2.4. Comprovar domínio do idioma Italiano ou comprovar estar matriculado em curso de Italiano na 

modalidade presencial. 

 

2.3 - Documentos necessários para Inscrição 

 

2.3.1. Para realizar a inscrição os estudantes deverão apresentar o seguinte: 

a) Ficha de Inscrição (Anexo I); 

b) Histórico Escolar; 

c) Carta de intenção do candidato: uma carta, descrevendo sua intenção e explicando os 

motivos de seu interesse em participar do evento. 

 

3 – DA SELEÇÃO 

 

3.1 O Processo Seletivo será realizado pela Coordenação do Curso de Design. 

 

3.2 O Processo Seletivo ocorrerá pela Média Geral conforme desempenho do candidato apresentado 

no Histórico escolar. 

 

3.3. Para fins de pontuação será considerada a média geral das notas do Histórico escolar, a qual será 

convertida, com até duas casas decimais, em número de pontos, sem arredondamentos. 

 

3.4. Em caso de empate será considerado a maior nota da disciplina de Projeto de Produto IV, e, 

persistindo o empate será considerado a maior idade. 

 

3.5. Serão classificados os candidatos com maior pontuação por ordem decrescente.  

 

3.6. Os candidatos selecionados serão chamados pela ordem classificatória. 

 

3.7. A classificação preliminar dos candidatos será homologada por ato da Pró-Reitoria Acadêmica, 

sendo publicada no dia 03/05, no site da UNESC. 

 

3.8. Da divulgação da classificação preliminar dos candidatos poderá ser interposto recurso, o qual 

deverá ser dirigido a Coordenação do Curso de Design e protocolado no dia 06/05. 

 



3.9. A classificação final dos candidatos será homologada por ato da Pró-Reitoria Acadêmica, sendo 

publicada no dia 07/05, no site da UNESC. 

(Datas, subitens 3.7, 3.8 e 3.9, conforme Edital 145/2019) 

 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS CLASSIFICADOS 

 

4.1 O acadêmico selecionado é responsável por: 

 

a) Manter seu vínculo acadêmico com a Unesc pelo menos até a data final da realização 

do evento, sob pena de desclassificação; 

b) Apresentar no prazo os documentos exigidos à viagem; 

c) Providenciar todos os documentos legais para entrada no país de destino (inclusive 

vacinas); 

d) Comprovar a contratação de seguro viagem válido no país de destino durante todo o 

período do evento, incluindo cobertura médica em caso de doença, acidente e repatriação 

médica ou funerária e assistência jurídica;  

e) Assumir gastos com transporte nos trechos nacional e internacional, alojamento e 

refeições quando não subsidiadas pelo evento, seguro internacional de saúde e de vida;  

f) Aderir ao pacote da viagem e itinerário indicado pelo Curso; 

g) Hospedar-se no Hotel custeado pelo Evento; 

h) Apresentar-se pontualmente no evento observando as normas da Instituição 

Estrangeira. 

 

4.2 O descumprimento de quaisquer das obrigações acima poderá resultar no encerramento da 

atividade e desclassificação do acadêmico, sem prejuízo de outras sanções.      

 

5 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1 A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições 

do Processo Seletivo estabelecidos no presente Edital. 

 

5.2 O candidato que no ato de inscrição prestar declaração falsa, inexata, ou apresentar documento 

adulterado ou inverídico, terá sua inscrição cancelada e anulados todos os atos dela decorrentes. 

 

5.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria Acadêmica . 

 

Criciúma/SC, 15/04/2019. 

   

 

Prof.ª Dra. Indianara Reynaud Toreti  

Pró-Reitora Acadêmica da Unesc 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
Av. Universitária, 1105, sala 01- Bloco do Estudante - Bairro Universitário  

CEP 88806-000 - Criciúma - SC – Brasil 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA EVENTO PORDENONE DESIGN WEEKEND 

 

Edital: 139/2019 

 

1. Dados Pessoais: 

 

Nome completo: 

 

Passaporte ou documento de identidade: 

 

Data de nascimento: 

 

Endereço residencial completo: 

 

 

 

Telefone:  

 
Celular: 

E-mail: 

 

 

 

2. Dados Acadêmicos: 

Curso: 

 

Código: 

 

Fase: 

 

Número total de créditos: 

 

Carga horária: 

 

Nome do Coordenador do Curso: 

 

 

 

Assinatura do candidato: 

 

 


