
                                 

Inscrições ao Programa de Mobilidade DOCENTE da Rede ZICOSUR 
Universitária – 2014

A UNICENTRO, por meio do ERI – Escritório de Relações Internacionais – , informa 
ao corpo docente, que estão abertas as inscrições para o Programa de Mobilidade da 
Rede ZICOSUR Universitária – 2014.

Inscrições: de 12 até 30/09/2014.

A Rede Zicosur Universitária (Zona de Integração do Centro Oeste da América Latina e 
do Sul)  abrange universidades  de cinco países:  Argentina,  Bolivia,  Chile,  Brasil  e 
Paraguai.  A UNICENTRO, com as  outras  universidades  estaduais  paranaenses,  faz 
parte dessa rede e,  nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013,  realizou intercâmbio de 
docentes e firmou acordos de cooperação.

A Mobilidade poderá ocorrer entre 03/11 e 19/12/2014, por um período de até duas 
semanas.  Dentro desse período, e de comum acordo entre o/a docente visitante e a 
Universidade receptora, será agendada a Mobilidade de cada participante. No momento 
da inscrição, o/a candidato(a) deverá indicar a instituição de destino pretendida.

Quanto às áreas de conhecimento, esta chamada se destina, prioritariamente, ao ensino 
de  idiomas  (português,  espanhol  e  guarani).  Para  inscrever-se  em  outras  áreas  de 
conhecimento, consulte mais informações sobre as universidades da rede em:

http://www.zicosuruniversitario.org/universidades-membro/

Para inscrever-se, o/a docente deverá enviar, ao email  eriunicentro@gmail.com ,  um 
plano de trabalho (até três páginas), para execução entre 05 a 10 dias, com os seguintes 
tópicos:  nome; departamento; cargo; grande área e sub-área; endereço; telefone; e-mail; 
nome da IES de destino ou evento pretendido; temática; objetivos geral e específico do 
plano  de  trabalho;  justificativa;  cronograma;  orçamento  especificando  o  valor  dos 
recursos solicitados para o itinerário rodoviário e/ou aéreo; contato acadêmico na IES de 
destino,  se  houver  interesse  em  intercâmbio,  para  que  também  realize  período  de 
mobilidade na UNICENTRO.

O  ERI  encaminhará  os  planos  de  trabalho  para  apreciação  e  aprovação  pela  parte 
anfitriã e posterior divulgação dos resultados, em outubro 2014. A política de custeio da 
etapa  de  mobilidade  segue  o  padrão  estabelecido  nas  Assembléias  ZICOSUR:   as 
universidades paranaenses que enviam os professores recebem auxílio da SETI para o 
custeio da viagem e as receptoras garantem alojamento e alimentação no exterior. 

Para mais informações: eriunicentro@gmail.com
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