
 

 

 
 
 
 
 
 

SELEÇÃO DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO CESUSC – UNIVESIDADE PABLO DE 
OLAVIDE 

CURSO DE FUNDAMENTOS CRÍTICOS DOS DIREITOS HUMANOS 
Edital nº 02/2017 

 
 

RESULTADO FINAL 
 
 
1. De acordo com as regras dispostas no Edital 02/2017 da Coordenação de Intercâmbio 

e Mobilidade Acadêmica, publica-se o resultado final da seleção de acadêmicos para o 

programa de Intercâmbio Acadêmico da Universidade Pablo de Olavide. 

 

2. Por conta do alto interesse no presente Processo Seletivo, foram validadas apenas as 

inscrições que respeitaram todas as regras do Edital, principalmente aquela relativa aos 

percentuais mínimo e máximo de conclusão de carga horária do curso. 

 

3. Havendo desistências dentre os aprovados, as vagas em aberto serão complementadas 

palas inscrições restantes, de acordo com o Edital, em publicação de edital específico, a 

ocorrer no dia 05 de outubro de 2017. 

 

4. Os aprovados abaixo indicados, tem até o dia 04 de outubro de 2017 para assinar a 

carta de comprometimento, junto à Coordenação do Curso de Direito. Após esse prazo, a 

vaga respectiva será liberada para preenchimento das inscrições remanescentes. 

 

5. Por conta de uma renegociação com à Universidade Pablo de Olavide, o número de 

vagas disponibilizados à Faculdade Cesusc, passou de 05 (cinco) para 10 (dez), sendo 

que o dez primeiros alunos abaixo indicados deverão assinar a carta de compromisso 

conforme o item anterior. 

 

6. O 11º colocado abaixo indicado está em lista de espera. Havendo mais de uma 

desistência na lista de aprovados, todas as inscrições remanescentes entrarão 



 

 

automaticamente em lista de espera, conforme Publicação de Edital específico, prevista 

no item 3 acima. 

 

 

 
Tabela 1 – Lista de alunos aprovados no processo seletivo, 

organizado por ordem alfabética 
 

NOME 
1 CAROLINA GEVAERD LUIZ 
2 CLAUDIA BERNARDES ROBERGE 
3 CLÁUDIA DA LUZ WERNER 
4 EVELINE CARDOSO FERNANDES 
5 HENRIQUE MORAES GOMES 
6 ISADORA VALENTE CHAVES 
7 KAROLINA ANDRADE 
8 LIZANDRA MARA NOLASCO MOREIRA 
9 LUDMILA GAIA BOUVIER 
10 SÂMIA CAROLINE FRANTZ 
11 VITOR VILLA DEMETRIO 

 
 
Publique-se. 
 
Florianópolis, 02 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
Paulo Potiara de Alcântara Veloso 
Coordenador de Mobilidade Acadêmica 


