
 

 

 

Relação dos aprovados na pré-seleção de candidatos 2022/01 para intercâmbio virtual no 

Espaço de Mobilidade Virtual no Ensino Superior – eMOVIES (em ordem alfabética e curso 

de graduação em que está matriculado) 

Adriana R Rocha Dal Degran (Psicologia) 

Iriane Barral (Ciências Biológicas) 

Maira Dias Marin Maeda (Psicologia) 

Matheus Henrique Souza Ribeiro (Direito) 

Michelle Menezes (Psicologia) 

Rebeca Izidoro Mazieri (Direito) 

  

Após a divulgação dos resultados, os candidatos deverão enviar uma confirmação da vaga 

por e-mail à Assessoria de Relações Internacionais (internacional@fsa.br) usando seu e-mail 

institucional até dia 22 de junho de 2022. A não confirmação de interesse no prazo indicado 

implica desistência da vaga. Aconselhamos que o envio da mensagem eletrônica de confirmação 

de ocupação de vaga seja acompanhado de uma confirmação de leitura visto que falhas de 

comunicação e de sistema podem ocorrer durante esse processo. Também sugerimos que os 

candidatos confirmem se toda documentação exigida pela instituição de destino foi anexada no 

formulário de inscrição anteriormente preenchido. Para maiores informações sobre a documentação 

solicitada pela instituição de destino, basta entrar na página da disciplina cadastrada no eMOVIES, 

descer toda a barra lateral e clicar no item “Documentación” no final da página. Caso você perceba 

que faltou enviar alguma documentação, basta enviá-la para o e-mail internacional@fsa.br . Caso 

desista da mobilidade após ter confirmado a ocupação da vaga, o candidato deverá informar de 

imediato à Assessoria de Relações Internacionais (internacional@fsa.br).  

Uma vez finalizada a pré-seleção, os estudantes selecionados serão contatados por e-mail 

pela Assessoria de Relações Internacionais com maiores instruções para o encaminhamento das 

suas candidaturas nas disciplinas e instituições participantes a partir do dia 24 de junho. Cabe aos 

estudantes estarem atentos ao e-mail institucional informado no formulário de inscrição para 

acompanharem esta fase do processo.  

Os prazos e critérios de avaliação das instituições participantes não são divulgados e são 

de sua inteira responsabilidade. Portanto a FSA não poderá interferir nessa decisão. O resultado 

da seleção das instituições de destino será enviado para o e-mail da Assessoria de Relações 

Internacionais e/ou para o e-mail institucional dos candidatos.  
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