Edital 03/2018 DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO
UNIVERSIDADE DA TASMANIA - AUSTRÁLIA
Considerando a meta de fomentar ações para a promoção da internacionalização na
EMESCAM, a Coordenação de Relações Internacionais comunica que estão abertas as
inscrições para o processo seletivo para internato optativo, por cooperação bilateral, na
UNIVERSIDADE DA TASMANIA, Austrália.
1.DISPOSIÇÕES GERAIS
Por entender que os impactos resultantes da mobilidade acadêmica internacional in e
out são positivos e contribuem para melhoria contínua dos processos educacionais e
principalmente da qualidade da formação discente e docente, a Emescam convoca para
participarem deste edital os estudantes de graduação em Medicina interessados em
estágio na Universidade da Tasmânia – Austrália.
1.1.OBJETIVOS DO PROGRAMA
O Programa tem como objetivo oferecer aos alunos uma oportunidade de conhecerem
o Sistema de Saúde da Austrália, estratégias de diagnóstico, manejo de pacientes,
opções de tratamento, bem como vivenciar uma nova cultura, contribuindo, assim, para
a formação de futuros médicos com conhecimentos internacionais e visão global.
1.2.FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS
Os alunos serão incentivados a ministrarem uma palestra na Universidade da Tasmânia
sobre Sistema de Saúde no Brasil e, no final do programa, deverão apresentar um
relatório de sua experiência na disciplina eletiva.
1.3.OUTROS BENEFÍCIOS
Aperfeiçoamento do inglês; aumento da visibilidade profissional e acadêmica; criação
de novos laços de amizade; ampliação da rede de contatos pessoais; conhecimento de
outras culturas e valores como respeito à diversidade; colaboração para a cooperação
internacional entre os povos.
2. REQUISITO
2.1. Ter nível de inglês avançado com uso fluente do idioma.
2.2. Ter cursado o 7º período do curso de Medicina
3. SELEÇÃO
A avaliação contará com membros da Comissão de Internacionalização da EMESCAM.
Poderá ser solicitada documentação comprobatória da produção acadêmica geral
declarada no currículo Lattes do estudante. A seleção final caberá à UTAS e será feita

por meio de entrevista em inglês (via Skype) a ser agendada pelo representante da UTAS
e a seu exclusivo critério, para um sábado do mês de junho ou julho de 2018. Só serão
entrevistados os alunos que entregarem toda a documentação dentro do prazo. Os
alunos que não comparecerem no horário marcado estarão excluídos do processo
seletivo.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO







Cópia do Passaporte válido
Currículo Lattes
Carta de motivação em Inglês
Proficiência em inglês demonstrada durante entrevista por Skype
Certificado de conclusão de curso de inglês avançado ou certificado de conclusão
de high school
Formulário impresso e digitalizado por e-mail. O formulário de inscrição no
processo seletivo está disponível no item FORMULÁRIOS constante no link
Internacional no site da Emescam.

Entregar os documentos acima no Setor Internacional, até às 17h (horário de Brasília)
do dia 01 de junho de 2018.
5. PRAZO PARA INSCRIÇÃO
O formulário preenchido deve ser enviado, até o dia 01 de junho deste ano, para o email internacional@emescam.br indicando no assunto “SELEÇÃO AUSTRÁLIA 2019”.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS



A acomodação e o estágio estão incluídos no acordo bilateral entre Emescam e
o Royal Hobart Hospital e Universidade da Tasmânia.
Todos os custos extras não estão incluídos. O estudante é responsável por arcar
com as despesas de passaporte, visto, passagem, seguro saúde, transporte,
alimentação e demais itens que por ventura sejam requeridos pela UTAS
durante o período do intercâmbio.
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