Edital – N° 09/2013 - DRI
Dispõe sobre o programa de Mobilidade Internacional
de alunos de graduação da Universidade Federal
Fluminense para o segundo semestre de 2013 e
primeiro de 2014

A Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF), no âmbito
do Programa Institucional de Internacionalização e do Programa de Mobilidade Acadêmica, torna
público o edital para seleção de candidatos ao Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional,
para o segundo semestre de 2013 e primeiro de 2014, destinado a estudantes de graduação da UFF.
1. Objetivo
Possibilitar aos alunos de graduação da UFF a oportunidade de participação em programa de
mobilidade internacional em instituições de ensino superior estrangeiras com as quais a UFF mantém
acordos de cooperação.
2. Condições para a participação do estudante
a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Universidade Federal
Fluminense;
b) Possuir CR (coeficiente de rendimento) maior ou igual a 6 (seis);
c) Ter integralizado, no momento da inscrição, no mínimo 30% e no máximo 80% da carga
horária total do curso, exceto se for aluno do curso de Medicina;
d) se aluno do curso de Medicina, estar , no momento previsto para a mobilidade, entre o
10º e o 12º período do curso;
e) Não estar com matrícula trancada ao longo do processo seletivo.

3. Instituições estrangeiras de destino, vagas, período de mobilidade e proficiência em língua
estrangeira.
As informações sobre oferta de vagas nas instituições estrangeiras conveniadas e proficiência
em língua estrangeira exigida constam do Anexo I deste edital.
O número de vagas, cursos e a exigência de língua estrangeira poderão ser alteradas, a
qualquer tempo, de acordo com a instituição estrangeira.
3.1. Duração da mobilidade
São oferecidas vagas para o 2º semestre de 2013 (agosto a dezembro) e para o 1º semestre
de 2014 (janeiro a julho).

A mobilidade pode ser solicitada por um ou dois semestres.
a) por um semestre, o candidato deve escolher o início em 02/2013 ou 01/2014;
b) por dois semestres, com início obrigatório em 02/2013.
A aprovação da mobilidade por dois semestres dependerá do número de vagas disponíveis e
do volume de solicitações, visando atender ao maior número de alunos possível.
3.2. Prorrogações
O Programa de Mobilidade da UFF prevê o máximo de 2 semestres no exterior. O estudante
que estiver no exterior por um semestre, pode solicitar prorrogação da estada por mais um
semestre, em formulário padrão da DRI, fundamentada e com plano de estudos aprovado pelo
coordenador de curso na UFF.
A DRI analisará o pedido, consultando a a universidade de destino, e decidirá sobre a
prorrogação.
3.3. Plano de curso
O estudante selecionado deverá cursar, na instituição estrangeira, um mínimo de 3
disciplinas, por semestre.
O plano de curso que o aluno pretende realizar na universidade de destino deverá ser
elaborado em conjunto com o coordenador do curso na UFF e por ele assinado,independentemente
de ser ou não exigência da universidade de destino.
3.4. Comprovante de proficiência em língua estrangeira
Em data a ser fixada, o candidato deverá apresentar certificado de proficiência em língua
estrangeira exigido pela Universidade de destino para a qual foi selecionado, conforme Anexo I deste
Edital. Caso não haja exigência de certificado específico de proficiência em língua estrangeira, o
candidato deverá apresentar certificado ou declaração emitida por instituição de ensino, atestando
proficiência na língua estrangeira na qual são ministradas as aulas na Universidade de destino.
4. Financiamento da Mobilidade
4.1. A mobilidade internacional de que trata este edital pode ser realizada com auxílio financeiro,
oferecido pela UFF , pela Fundação Euclides da Cunha (FEC), ou sem auxílio financeiro. Em ambos os
casos, os alunos são responsáveis pelos gastos com viagem, visto, transporte, hospedagem,
alimentação, seguro saúde internacional e demais despesas eventuais.
Obs. O seguro saúde deverá ser de ampla cobertura, válido para o país de destino pelo tempo de
duração da estadia. O candidato selecionado deverá apresentar a DRI cópia da apólice de seguro.
4.2. Com auxílio financeiro
a) Será concedida bolsa de estudos para auxiliar o estudante nas despesas com a
mobilidade no exterior.

b) Alunos já contemplados com bolsa de mobilidade internacional não poderão concorrer.
c) Os alunos que estejam concorrendo em mais de um edital e forem contemplados com
mais de uma bolsa deverão optar por uma delas. Não será permitida a acumulação de
bolsa.
d) O estudante selecionado deverá assinar termo de compromisso do bolsista.
e) O estudante selecionado que, por algum motivo, não realizar ou não completar a
mobilidade ou não apresentar desempenho acadêmico satisfatório, segundo critérios da
UFF e da Universidade de destino, deverá restituir o valor integral da bolsa.
4.2.1. Oferta de bolsas
Serão oferecidas 37 bolsas de mobilidade UFF e FEC, assim distribuídas:
a) 30 (trinta) pelo Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional da UFF (Bolsas UFF);
b) 3 (três) pelo Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional da FEC (Bolsas FEC);
c) 4 (quatro) pelo Programa de Excelência Acadêmica da FEC (Bolsas FEC-Excelência).
4.2.2. Valores
Em todos os programas de mobilidade descritos no item 4.2.1, os alunos selecionados
receberão os valores a seguir, para todo o período de mobilidade, incluindo as eventuais
prorrogações, que serão pagos em uma única parcela, após o recebimento da carta de aceite da
Universidade de destino:
a) R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) para instituições na Europa;
b) R$ 8.000,00 (oito mil e reais) para instituições nos EUA e Canadá;
c) R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para instituições na América Latina.

5. Procedimentos para inscrição e documentação para mobilidade e bolsa
5.1. Inscrição para Mobilidade
A inscrição será realizada on line no site da DRI (www.aai.uff.br/mobilidade-out), a partir de
20 de novembro, através do preenchimento de formulário de inscrição, com os seguintes itens:
a) dados pessoais;
b) dados acadêmicos;

c) opção de até 2 instituições de destino, em ordem de preferência, entre as participantes
deste edital (Anexo I). O candidato selecionado poderá ser indicado para qualquer uma
das instituições que optou, conforme sua classificação e o número de vagas;
d) conhecimento de língua estrangeira, a ser comprovado posteriormente, conforme item
3.4 e 7.6.1;
e) candidatura para bolsa UFF e/ou FEC. Informar, caso não seja contemplado com bolsa, se
pretende realizar a mobilidade com recursos próprios.
f)

histórico escolar de graduação da UFF (fazer upload);

g) link do currículo na Plataforma Lattes http://lattes.cnpq.br/ (é obrigatório o currículo no
formato Lattes);
h) carta de apresentação, conforme orientações do anexo II (fazer upload);
i) se aluno de medicina, declaração comprobatória, emitida pela Coordenação do Curso de
Medicina, informando o período letivo em que se encontra o aluno (fazer upload);
j) formulário socioeconômico, integrante do formulário de inscrição, caso esteja concorrendo
à bolsa UFF e FEC;
k) declaração de ciência dos termos deste edital comprometendo-se a cumprir todas as suas
exigências e etapas.

5.2. Inscrição para bolsa
É permitida a inscrição simultânea em mais de um programa de bolsa. O candidato deve
preencher os seguintes formulários, conforme o(s) programa(s) em que se inscrever:
a) Bolsas UFF:
- formulário socioeconômico, integrante do formulário de inscrição,
www.aai.uff.br/mobilidade-out;
b) Bolsas FEC:
- formulário de solicitação de bolsa, no site da FEC (www.fec.uff.br); e
- formulário socioeconômico, integrante do formulário de inscrição,
www.aai.uff.br/mobilidade-out;
c) Bolsas FEC-Excelência:
- formulário de solicitação de bolsa, no site da FEC (www.fec.uff.br).

6. Critério de seleção para bolsas
A seleção de bolsistas será realizada pelo Comitê de Seleção para Bolsas Internacionais. Serão
considerados o desempenho acadêmico e as condições socioeconômicas do estudante.

6.1. Bolsa UFF e Bolsa FEC
Os critérios para classificação dos bolsistas levarão em conta:
a) o desempenho acadêmico do candidato, considerando, entre outros, o rendimento
acadêmico do aluno e sua progressão curricular;
b) trajetória acadêmica do candidato;
c) as condições socioeconômicas do estudante, avaliando seu contexto sócio-familiareconômico, por meio de análise documental e entrevista.

Antes da seleção final, serão convocados para entrevista e comprovação das informações
socioeconômicas, no mínimo, o dobro de alunos em relação ao número de bolsas oferecidas nesses
programas. O comparecimento à entrevista é etapa obrigatória.
A relação de documentos comprobatórios que deverão ser entregues no ato da entrevista
constitui o Anexo III, deste edital.

6.2 Bolsa FEC-Excelência
A seleção de bolsistas para este programa levará em conta o desempenho acadêmico do
candidato e sua trajetória acadêmica, conforme definido no item 6.1 a e b.
7. Seleção dos candidatos
A seleção dos candidatos será feita em quatro etapas:
7.1 Primeira etapa para todos os candidatos.
a) Análise da documentação dos candidatos inscritos. O não atendimento a todas as exigências
deste edital acarreta na eliminação do candidato.
b) Divulgação do resultado da 1ª. etapa no site da DRI.
c) Prazo para recurso, estabelecido no cronograma.
d) Análise e resultado dos recursos.
7.2 Segunda etapa: para os alunos que concorrem à bolsa.
a) Pré-seleção dos alunos que concorrem à bolsa, segundo os critérios estabelecidos.
b) Entrevista com os pré-selecionados para bolsa, com comprovação das informações
constantes do formulário socioeconômico (quando for o caso);
c) Classificação final dos bolsistas e divulgação do resultado no site da DRI.

7.3. Terceira Etapa: alocação dos alunos nas universidades de destino.
a) Os alunos contemplados com bolsa serão alocados nas universidades de destino,
levando-se em conta as vagas existentes ou a estimativa de vagas pela DRI.
b) Os alunos que não solicitaram bolsa e os não contemplados com bolsa que optaram por
prosseguir com a candidatura, mesmo sem bolsa, serão classificados segundo o seguinte
critério: desempenho acadêmico, considerando, entre outros, o rendimento acadêmico
do aluno e sua progressão curricular e alocados nas universidades de destino, levando-se
em conta as vagas existentes ou a estimativa de vagas pela DRI;
c) o estudante classificado que já participou de algum programa de mobilidade da UFF, só
será alocado na instituição de destino se restar vaga não preenchida por candidato que
esteja participando pela primeira vez.

7.3.1. Resultado Final
O resultado final será divulgado informando:
a) a lista dos selecionados e classificados para bolsa, por ordem de classificação, e a
Universidade de destino, levando-se em conta as vagas existentes nas universidades de
destino ou a estimativa de vagas pela DRI;
b) a lista dos selecionados mas não classificados para bolsa, por ordem de classificação (lista
de espera para bolsa);
c) a lista de selecionados sem bolsa, por ordem de classificação, e a Universidade de
destino, levando-se em conta as vagas existentes nas universidades de destino ou a
estimativa de vagas pela DRI;
d) a lista de excedentes, por ordem de classificação. Os alunos serão convocados caso haja
desistência de alunos selecionados ou abertura de mais vagas.

7.4. Remanejamento
Caso o aluno tenha sido alocado para sua segunda opção de universidade de destino e
havendo vaga para sua primeira opção, o candidato poderá ser realocado desde que manifeste o
interesse na reunião de orientação.
7.5. Reunião de orientação dos selecionados
O aluno selecionado deverá comparecer a uma reunião com a DRI, na data constante do
cronograma deste edital.

Nessa reunião, os alunos serão orientados quanto à documentação e procedimentos
necessários para a candidatura em cada instituição de destino e demais assuntos relacionados ao
processo de mobilidade.
Em caso de ausência à reunião o candidato deverá comparecer à DRI, em até 48 horas para
justificar sua ausência e para obter as orientações necessárias. Após esse prazo, o candidato será
eliminado do processo seletivo.

7.6. Quarta etapa - Universidade de destino
Nesta etapa, a Universidade de destino receberá a documentação do(s) aluno(s) indicado(s)
pela UFF e realizará a sua própria seleção, de acordo com seus critérios institucionais.

7.6.1. Documentação e procedimentos para a Universidade de destino
O candidato selecionado será informado, por e-mail, pela DRI, sobre a documentação
específica que deverá ser entregue na DRI, além dos prazos e procedimentos solicitados pela
Universidade de destino.
O candidato que não entegar a documentação correta e não realizar os procedimentos
exigidos pela Universidade de destino no prazo estabelecio pela DRI será eliminado do processo.
A DRI encaminhará oficialmente a documentação específica do candidato à Universidade de
destino, que procederá à análise da candidatura e, em caso de aprovação, expedirá a carta de aceite
de acordo com seus procedimentos.
7.6.2. Termos de compromisso
Os alunos aceitos pela Universidade de destino deverão comparecer à DRI para assinatura de
termo de compromisso de mobilidade, entrega do comprovante do seguro-saúde e, quando couber,
termo de compromisso de bolsista, em formato padrão da DRI. Os termos de compromisso estão
disponíveis em: www.aai.uff.br.
7.6.3. Certificado de chegada/saída e ficha de avaliação da mobilidade
Ao chegar à Universidade de destino, os alunos deverão comparecer ao escritório de
relações internacionais, solicitar assinatura do certificado de chegada, disponível no site da
www.aai.uff.br, e enviar digitalizado para o e-mail mobilidadeout@aai.uff.br.
Ao final do período de mobilidade deverão comparecer, novamente, ao escritório para nova
assinatura, registrando o término do período de mobilidade.
Ao retornar à UFF, o aluno deverá preencher a ficha de avaliação da mobilidade e entregar no
prazo de 30 dias.
8. Desistência e reclassificação

O candidato que desistir da mobilidade, com ou sem bolsa, deve manifestar sua decisão
antes da reunião de que trata o item 7.5, sob pena de não poder participar de futuros editais.
Havendo desistência, será convocado próximo candidato selecionado da lista de excedente,
por ordem de classificação.
9. Recursos
O aluno terá direito a apresentar recurso ao Comitê de Seleção para Bolsas Internacionais nos
prazos estabelecidos pelo cronograma. Recursos apresentados após estes prazos não serão
considerados.
O recurso deverá ser apresentado em formulário específico, Anexo IV. Não serão aceitos
recursos em qualquer outro formato.
10. Comunicação com os candidatos:
a) a divulgação dos resultados das diversas etapas da seleção, bem como de eventuais
editais complementares, será feita no site da DRI (www.aai.uff.br);
b) a comunicação direta com o aluno será feita por e-mail, para o endereço eletrônico
informado no formulário de inscrição. É responsabilidade do aluno a indicação correta de
seu endereço eletrônico;
c) caberá ao aluno acompanhar a divulgação da informações no site da DRI, durante todo o
processo de seleção e mobilidade.
d) dúvidas e pedidos de esclarecimento devem ser encaminhados, exclusivamente, por email para o endereço eletrônico mobilidadeout@aai.uff.br.
11. Cronograma geral
Fase
Candidatura

Descrição
Inscrição

1ª. Etapa

Inscrição para mobilidade e bolsa
Análise de documentação dos candidatos
inscritos
Divulgação do resultado da 1ª. etapa no site da
DRI
Prazo para recurso
Análise e resultado dos recursos

Seleção

Pré-seleção dos bolsistas

Período

Aluno

20/11/2012 a
06/01/2013

DRI

07/01 a 10/01/2013

DRI

11/01/2013
às 17 h
16/01/2013
até 18 h
18/01/2013
após as 17 h
21/01 a 25/01/2013

Aluno
DRI
Comitê de Seleção para
Bolsas Internacionais
Comitê de Seleção para
Bolsas Internacionais

28/01/2013
A partir das 17 horas

Entrevista com os pré-selecionados para bolsa
com entrega da documentação comprobatória
do formulário socioeconômico
Divulgação da classificação dos bolsistas

Proaes

29 a 06/2/2013

DRI

19/02/2013

Prazo recurso
Resultado dos recursos e divulgação da lista
final dos selecionados para bolsa, por ordem de

Aluno
DRI

até 22/2/2013
27/02/2013

Divulgação dos pré-selecionados para bolsa, no
site da DRI e cronograma das entrevistas

2ª. Etapa

Responsável

3ª. Etapa

4ª Etapa

classificação
Divulgação da lista dos selecionados e
classificados com bolsa, por ordem de
classificação, e a Universidade de destino.
Divulgação da lista dos selecionados mas não
classificados para bolsa, por ordem de
classificação (lista de espera);
Divulgação da lista dos selecionados sem bolsa,
por ordem de classificação, e a Universidade de
destino.
Divulgação da lista de excedentes e a
Univeridade de destino
Reunião de orientação dos alunos selecionados,
em local a ser determinado
Apresentação da documentação exigida,
inclusive quanto a proficiência em língua e
realização dos procedimentos solicitados pela
Universidade de destino
Envio da documentação à Universidade de
destino
Análise da documentação do aluno e resultado
final (emissão ou não da carta de aceite)
Assinatura de Termos de Compromissos de
Mobilidade e de Bolsista e entrega do
comprovante de seguro de saúde.

DRI

11/03/2013

DRI

11/03/2013

DRI

11/03/2013

DRI

11/03/2013

Aluno e DRI

13/03/2013
ás 14 horas

Aluno

DRI
Data a ser definida
Universidade de destino
Aluno

12. Casos omissos
Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Diretoria de Relações Internacionais,
ouvido o Comitê de Seleção para Bolsas Internacionais da UFF.

Niterói, 19 de novembro de 2012

Livia Reis
Diretora de Relações Internacionais

Edital – N° 09/2013 – DRI – Retificação 001
Dispõe sobre a prorrogação do prazo das inscrições.

11. Cronograma geral
Fase
Candidatura

Descrição
Inscrição

1ª. Etapa

Responsável

Período

Aluno

20/11/2012 a
06/01/2013

DRI

07/01 a 10/01/2013

DRI

11/01/2013
às 17 h
16/01/2013
até 18 h
18/01/2013
após as 17 h
21/01 a 25/01/2013

Inscrição para mobilidade e bolsa
Análise de documentação dos candidatos
inscritos
Divulgação do resultado da 1ª. etapa no site da
DRI
Prazo para recurso

Aluno

Análise e resultado dos recursos
Pré-seleção dos bolsistas

Comitê de Seleção para
Bolsas Internacionais
Comitê de Seleção para
Bolsas Internacionais

28/01/2013
A partir das 17 horas

Entrevista com os pré-selecionados para bolsa
com entrega da documentação comprobatória
do formulário socioeconômico
Divulgação da classificação dos bolsistas

Proaes

29 a 06/2/2013

DRI

19/02/2013

Prazo recurso
Resultado dos recursos e divulgação da lista
final dos selecionados para bolsa, por ordem de
classificação
Divulgação da lista dos selecionados e
classificados com bolsa, por ordem de
classificação, e a Universidade de destino.
Divulgação da lista dos selecionados mas não
classificados para bolsa, por ordem de
classificação (lista de espera);
Divulgação da lista dos selecionados sem bolsa,
por ordem de classificação, e a Universidade de
destino.
Divulgação da lista de excedentes e a
Univeridade de destino
Reunião de orientação dos alunos selecionados,
em local a ser determinado
Apresentação da documentação exigida,
inclusive quanto a proficiência em língua e
realização dos procedimentos solicitados pela
Universidade de destino
Envio da documentação à Universidade de
destino
Análise da documentação do aluno e resultado
final (emissão ou não da carta de aceite)
Assinatura de Termos de Compromissos de
Mobilidade e de Bolsista e entrega do
comprovante de seguro de saúde.

Aluno
DRI

até 22/2/2013
27/02/2013

DRI

11/03/2013

DRI

11/03/2013

DRI

11/03/2013

DRI

11/03/2013

Aluno e DRI

13/03/2013
ás 14 horas

Divulgação dos pré-selecionados para bolsa, no
site da DRI e cronograma das entrevistas

Seleção

2ª. Etapa

3ª. Etapa

4ª Etapa

DRI

Aluno

DRI
Data a ser definida
Universidade de destino

Niterói, 20 de dezembro de 2012
Livia Reis
Diretora de Relações Internacionais

Aluno

ANEXO I
ALEMANHA
- Bauhaus-Universitat Weimar
Lista de cursos:
http://www2.uni-weimar.de/de/gestaltung/studium/studiengaenge/#c4306
- Eberhard Karls Universität Tübingen
Lista de cursos:
http://www.uni-tuebingen.de/en/studium/verzeichnis-der-studiengaenge.html
- Fachhochschule Mannheim
Lista de cursos:
http://www.english.hs-mannheim.de/study-programmes/bachelor-courses.html
- Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
http://www.hfg-offenbach.de/
- Technische Universitat Braunschweig
Lista de cursos:
https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot/index.html
- Universität Erfurt
Lista de cursos:
http://www.uni-erfurt.de/studium/studienangebot/
- Universitat Paderborn
Lista de cursos:
http://www.uni-paderborn.de/fakultaeten/
- Universität ULM
Lista de cursos:
http://www.uni-ulm.de/studium/studiengaenge.html
- Universität Zu Köln
Lista de cursos:
http://verwaltung.unikoeln.de/abteilung21/content/studienangebot/faecheruebersicht_grundstaendiges_studium/i
ndex_ger.html

ARGENTINA
- Universidad de Buenos Aires
Lista de cursos:
http://www.uba.ar/academicos/oferta.php?id=75
- Universidad de Flores
Listas de cursos:
http://institucional.uflo.edu.ar/2011/facultad/1-facultad-de-actividad-fisica-y-deporte

http://institucional.uflo.edu.ar/2011/facultad/2-facultad-de-administracion
http://institucional.uflo.edu.ar/2011/facultad/3-facultad-de-derecho
http://institucional.uflo.edu.ar/2011/facultad/4-facultad-de-ingenieria
http://institucional.uflo.edu.ar/2011/facultad/5-facultad-de-planeamiento-socioambiental
http://institucional.uflo.edu.ar/2011/facultad/6-facultad-de-psicologia-y-cienciassociales
- Universidade Nacional de Lanús
Lista de cursos:
http://www.unla.edu.ar/titulares/novedades/index.php
- Universidad Nacional del Sur
Lista de cursos:
http://www.uns.edu.ar/portugues/carreras_grd/allcarreras.asp
Vagas: 2 por semestre
- Universidad Nacional de Moreno
Lista de cursos:
http://www.unm.edu.ar/carreras.aspx
- Universidad Nacional de Rosário
Lista de cursos:
http://unr.edu.ar/carreras/
- Universidad Nacional de San Martín
Lista de cursos:
http://www.unsam.edu.ar/oferta/carreras/_grado.asp
- Universidad Nacional de Vila Maria
Listas de cursos:
http://www.unvm.edu.ar/seccion/instituto-ciencias-basicas-y-aplicadas
http://www.unvm.edu.ar/seccion/instituto-ciencias-humanas
http://www.unvm.edu.ar/seccion/instituto-ciencias-sociales
- Universidad Nacional Tres de Febrero
Lista de cursos:
http://www.altillo.com/universidades/argentina/Univ_Nacional_de_Tres_de_Febrero.as
p
- Universidad Tecnológica Nacional
Lista de cursos:
http://www.frgp.utn.edu.ar/carreras/

ÁUSTRIA
- Management Center Innsbruck
Lista de cursos:

http://www.mci.edu/de/studium/bachelor
Vagas: 2
- University of Salzburg
Lista de cursos:
http://www.unisalzburg.at/portal/page?_pageid=73,893647&_dad=portal&_schema=PORTAL
- Universität Wien
Lista de cursos:
http://studentpoint.univie.ac.at/vor-dem-studium/bachelorbakkalaureatsstudien/?no_cache=1

BÉLGICA
- Université de Liège
Lista de cursos:
http://www.ulg.ac.be/cms/a_16345/faculties-schools
CANADÁ
- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Lista de cursos:
http://www.uqat.ca/programmes/
- University of Ottawa
Lista de cursos:
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/cours/
Língua: Cursos em inglês e francês. Teste de proficiência exigido de acordo com o
curso: http://www.international.uottawa.ca/en/incoming/exchanges/lang-req.html

CANADÁ-CREPUQ
- Bishop`s University
Lista de cursos:
http://www.ubishops.ca/academic-programs.html
Vagas: 2
- Concordia University
Lista de cursos:
http://www.concordia.ca/programs-and-courses/undergraduate-programs/a-z-subjectlist/
Língua: Cursos em inglês. Teste de proficiência exigido de acordo com o site:
http://www.concordia.ca/admissions/undergraduate/admission-requirements/languageproficiency/
Vagas: 2

- École Polytechnique
Lista de cursos:
http://catalogue.polytechnique.fr/
Vagas: 2
- Université de Montreal
Lista de cursos:
http://www.futursetudiants.umontreal.ca/fr/1er-cycle/programmes.html
Vagas: 6
- Université de Sherbrooke
Lista de cursos:
http://www.usherbrooke.ca/accueil/fr/plan-du-site/facultes/
- Université du Québec à Rimouski
Lista de cursos:
http://www.uqar.ca/etudes/premier-cycle/
- Université du Québec à Trois-Rivières
Lista de cursos:
http://www.uqtr.ca/departements/
- École de technologie supérieure
Lista de cursos:
http://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/1er-cycle/Bac

CHILE
- Universidad de Antofagasta
Lista de cursos:
http://www.uantof.cl/carreras/carreras.asp
- Universidad Técnica Federico Santa Maria
Lista de cursos:
http://www.utfsm.cl/admision/carreras.html

COLÔMBIA
- Pontifica Universidad Javeriana
Lista de cursos:
http://www.javeriana.edu.co/javeriana/admisiones/pregrado/valor.htm
- Universidad de Cundinamarca
Lista de cursos:
http://www.unicundi.edu.co/index.php/pregrado

- Universidad de Rosario
Lista de cursos:
http://www.urosario.edu.co/Programas/Pregrado/
- Universidad del Valle
Lista de cursos:
http://www.univalle.edu.co/programas/pregrado.html
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Lista de cursos:
http://www.udistrital.edu.co/academia/academia.carreras.php?t=0
- Universidad Libre
Lista de cursos:
http://www.unilibre.edu.co/programas/pregrados.html
- Universidad Militar Nueva Granada
Lista de cursos:
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos
- Universidad Nacional de Colômbia
Lista de cursos:
http://www.admisiones.unal.edu.co/es/pregrado.html

COSTA RICA
- Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas
Lista de cursos:
http://www.veritas.cr/index.php

DINAMARCA
- Aahrus University
Lista de cursos:
http://bachelor.au.dk/en/study-programmes/

EQUADOR
- Universidad Casa Grande
Lista de cursos:
http://www.casagrande.edu.ec/

ESPANHA
- Universidad de Cantabria
Lista de cursos:
http://tucampusuc.unican.es/

- Universidad Carlos III de Madrid
Lista de cursos:
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/estudios/grados
Vagas: 4 por semestre
- Universidad de Granada
Lista de cursos:
http://www.ugr.es/pages/estudios/grado
Vagas: 8 por ano
- Universidad de Jaén
Lista de cursos:
http://grados.ujaen.es/listadogrados
- Universidad de Málaga
Lista de cursos:
http://www.infouma.uma.es/estudios/
- Universidad de Salamanca
Lista de cursos:
http://www.usal.es/webusal/usal_grado_repositorio
Vagas: 4 com isenção de taxas
- Universidad de Sevilla
Lista de cursos:
http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico
Vagas: 5
Obs.: Não aceita alunos para Engenharias
- Universidade da Coruña
Lista de cursos:
http://www.udc.es/ensino/graos
Vagas: 5 por semestre
- Universidade de Santiago de Compostela
Lista de cursos:
http://www.usc.es/gl/titulacions/titulac1e2ciclo.html
Vagas: 6
Obs.: Possui restrição para os seguintes cursos: Medicina, Odontologia e Ciências da
Comunicação.
- Universidad Politécnica de Madrid

Lista de cursos:
http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios+Of
iciales+de+Grado
- Universidad Rey Juan Carlos
Lista de cursos:
http://www.urjc.es/estudios/grado/
Vagas: 4 por semestre
Obs.: Somente as seguintes áreas: Gestão e negócios, direito, comunicação e informação
e turismo.
- Universitat de Valencia
Lista de cursos:
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/oferta-graus/oferta-graus1285846094474.html
Vagas: 4 por semestre
Obs.: Não aceita alunos para Medicina e Odontologia

FINLÂNDIA
Vaasan Ammattikorkeakoulu (VAMK)
Lista de cursos:
http://www.puv.fi/en/prospective_degree_students/

- University of Vaasa
Lista de cursos:
http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/english/studies/degrees/
FRANÇA
- École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-VAl de Seine
Lista de cursos:
http://www.paris-valdeseine.archi.fr/pedagogie/organisation.php
- École Nationale Supérieure Louis Lumiere
Lista de cursos:
http://www.ens-louis-lumiere.fr/formation/formation-initiale/carrieres-etdebouches.html
Obs: A instituição cobra cerca de € 1500,00 (mil e quinhentos euros) por semestre.
- ISC Paris – School of Management
http://www.iscparis.com/
Vagas: 5 por semestre
Língua: Cursos apenas em inglês. Requer teste de proficiência (TOEFL, IELTS ou
equivalente)

- Université Bordeaux-1
Lista de cursos:
http://www.u-bordeaux1.fr/formation/formations-2011-2015/licence.html
- Université Cergy Pontoise
Lista de cursos:
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations.html
- Université Claude Bernard Lyon 1
Lista de cursos:
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/front_liste_mention_diplome.php?diplome=L
- Université d'Auvergne - Clermont FD1
Lista de cursos:
http://www.u-clermont1.fr/les-ecoles-universitaires.html
- Université de Pau et des Pays de L`adour
Lista de cursos:
http://www.univ-pau.fr/live/formations/diplome/licences
- Université de Reims Champagne- Ardenne
Lista de cursos:
http://www.univ-reims.fr/formation/diplomes/licences,8199,18356.html?
- Université Lumière Lyon 2
Lista de cursos:
http://www.univ-lyon2.fr/formation/licences/www2-parcours-de-licence431361.kjsp?RH=LIC
Vagas:
2 para Direito
2 para Sociologia e Antropologia
2 para Cinema
- Université Nice Sophia Antipolis
Lista de cursos:
Direito: http://www.unice.fr/droit/enseigLMD-DROIT.htm
Ciência Política: http://www.unice.fr/droit/enseigLMD-SCPOL.htm
Vagas: 6
Obs: Apenas Direito e Ciência Política
- Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III
Lista de cursos:
http://www.univ-cezanne.fr/facultes-ou-instittus/en-detail.html
- Université Paul Sebatier - Toulouse III
Lista de Cursos:
http://www.univtlse3.fr/09634950/0/fiche___pagelibre/&RH=1237283477102&RF=rub02

- Université Paul Verlaine-Metz
Lista de cursos:
http://www.univ-metz.fr/formation/nDomaine/Diplome/LICENCE/Annee/2012
- Université Paris Oueste Nanterre La Défense – Paris 10
Lista de cursos:
http://www.u-paris10.fr/61714041/0/fiche___pagelibre/&RH=FR&RF=for_dipg%E9n
Língua: Exige no um certificado de francês de nível A2 no mínimo.
- Université Paris 1 Pantheón-Sorbonne
Lista de cursos:
http://www.univ-paris1.fr/international/mobilite/etudiants-etrangers-entrantsprogrammes-dechange/
Vagas: 2
Obs.: Somente alunos de Direito e Relações Internacionais
- Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Lista de cursos:
http://www.univ-paris3.fr/s-informer-sur-les-formations-br-de-la-sorbonne-nouvelleparis-3-3.kjsp?RH=1209061830093
- Université Paris 8
Lista de cursos:
http://www.univ-paris8.fr/Licences
ITÁLIA
- Università degli Studi di Messina
Lista de cursos:
http://www.unime.it/studenti/index.html
- Università degli Studi di Milano
Lista de cursos:
http://www.unimi.it/studenti/1133.htm
- Universita degli Studi di Milano – Bicocca
Lista de cursos:
http://www.unimib.it/go/42205917/Home/Italiano/Facolta
- Università degli Studi di Palermo
Lista de cursos:
http://offweb.unipa.it/
- Università degli Studi di Perugia
Lista de cursos:
http://www.unipg.it/en/courses

- Università degli Studi di Siena
Lista de cursos:
http://www.unisi.it/strutture/dipartimenti
- Università degli Studi di Trento
Lista de cursos:
http://www.unitn.it/ateneo/2585/dipartimenti
Obs.: Somente para alunos de Engenharia
- Università per Stranieri di Siena
Lista de cursos:
http://www.unistrasi.it/261/676/Mobilit%C3%A0_studenti_in_entrata.htm

JAPÃO
- Kyoto University of Foreign Studies
Lista de cursos:
http://www.kufs.ac.jp/english_site/course/index.html

MÉXICO
- El Colégio de México
Lista de cursos:
http://www.colmex.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=
62
- Universidad Autónoma Metropolitana
Lista de cursos:
http://www.uam.mx/licenciaturas/index.html

PERU
- Universidad César Vallejo
Listas de cursos:
Faculdade de Arquitetura:
http://www.ucvlima.edu.pe/facultad.aspx?nUniOrgCodigo=60044
Faculdade de Ciências Empresariais:
http://www.ucvlima.edu.pe/facultad.aspx?nUniOrgCodigo=60014
Faculdade de Engenharia:
http://www.ucvlima.edu.pe/facultad.aspx?nUniOrgCodigo=60002
Faculdade de Direito:
http://www.ucvlima.edu.pe/facultad.aspx?nUniOrgCodigo=60016
Faculdade de Ciências Médicas:
http://www.ucvlima.edu.pe/facultad.aspx?nUniOrgCodigo=60018
Faculdade de Ciências da Comunicação:
http://www.ucvlima.edu.pe/facultad.aspx?nUniOrgCodigo=60041

Faculdade de Educação:
http://www.ucvlima.edu.pe/facultad.aspx?nUniOrgCodigo=60024
Faculdade de Humanas:
http://www.ucvlima.edu.pe/facultad.aspx?nUniOrgCodigo=60039
- Universidad Ricardo Palma
Lista de cursos:
http://www.urp.edu.pe/

PORTUGAL
- Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
http://www.esenfc.pt/site/
- Escola Superior de Teatro e Cinema
Lista de cursos:
http://www.estc.ipl.pt/servicos_academicos/candidaturas.html
Vagas: 3
- Instituto Politécnico de Lisboa
Lista de cursos:
http://www.ipl.pt/index.php/informacoes-academicas/licenciaturas
Vagas: 4
- Instituto Politécnico de Setúbal
Lista de cursos:
http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=25827
Vagas:
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
A analisar consoante o nº de nomeações/candidaturas
Escola Superior de Educação
Educação básica – 5 vagas
Comunicação social – 2 vagas
Animação e intervenção sociocultural – 2 vagas
Desporto – 2 vagas
Tradução e interpretação de língua gestual portuguesa – 3 vagas
Promoção artística e patrimônio – 5 vagas
Escola Superior de Ciências Empresariais
Contabilidade e Finanças (Diurno) - 2 vagas
Marketing - 2 Vagas
Gestão de Sistemas de Informação - 2 Vagas
Gestão de Recursos Humanos (Diurno) - 2 Vagas
Gestão da Distribuição e Logística - 2 Vagas
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro

A analisar consoante o nº de nomeações/candidaturas
Escola Superior de Saúde
A analisar consoante o nº de nomeações/candidaturas
- Instituto Politécnico do Porto
Lista de cursos:
https://www.ipp.pt/site/alunos/cursos.aspx
- Instituto Politécnico do Cavado e do Ave
Lista de cursos:
http://www.gri.ipca.pt/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&P
AGE_id=6&MMN_position=6:4
- Universidade da Beira Interior
Lista de cursos:
https://www.ubi.pt/Cursos.aspx?grau=Licenciaturas_e_Mestrados_Integrados
Vagas: 2 por curso
- Universidade de Aveiro
Lista de cursos:
http://www.ua.pt/ensino/PageCourses2.aspx?t=2&b=1
Vagas: 3
- Universidade de Coimbra
Lista de cursos:
http://apps.uc.pt/courses/pt/index?designacao=&uno_sigla=&cic_tipo=PRIMEIRO&su
bmitform=Pesquisar#courses_list
Vagas: 2 por semestre
- Universidade de Évora
Lista de cursos:
http://www.estudar.uevora.pt/Oferta/Estudantes-Externos/Unidades-curricularesoferecidas-por-curso
Vagas: 1 por curso
- Universidade de Lisboa
Lista de cursos:
http://www.ul.pt/portal/page?_pageid=173,263640&_dad=portal&_schema=PORTAL
- Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
Lista de cursos:
http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/1ciclo/Paginas/1ciclo.aspx
- Universidade do Algarve
Lista de cursos:

http://www.ualg.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=28801&Itemid=24
29&lang=pt
- Universidade do Minho
Lista de cursos:
http://www.uminho.pt/estudar/oferta-educativa/cursos/licenciaturas-e-mestradosintegrados
- Universidade do Porto
Lista de cursos:
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=1001599
Vagas (dados do ano acadêmico 2012-2013):
- A Faculdade de Arquitetura disponibiliza, na totalidade, 35 vagas anuais com
prioridade para os bolseiros Santander e candidatos das Instituições Parceiras com
Adenda na área de arquitetura;
- A Faculdade de Belas Artes estabelece 2 vagas por semestre para cada uma das
Instituições Parceiras (ou seja 4 candidatos), podendo aceitar mais estudantes para além
destas vagas sempre que necessário e justificável;
- A Faculdade de Ciências não estabeleceu um número concreto de vagas, pelo que
poderão ser recebidas todas as candidaturas para análise, desde que os candidatos
cumpram os requisitos pré-definidos; a única exceção é o curso de Biologia, para o qual
a FCUP disponibiliza apenas 2 vagas por semestre para cada uma das Instituições
Parceiras (ou seja 4 candidatos)
- A Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação não estabeleceu um número
concreto de vagas, pelo que poderão ser recebidas todas as candidaturas para análise,
desde que os candidatos cumpram os requisitos pré-definidos;
- A Faculdade de Desporto não estabeleceu um número concreto de vagas, pelo que
poderão ser recebidas todas as candidaturas para análise, desde que os candidatos
cumpram os requisitos pré-definidos;
- A Faculdade de Direito disponibiliza 2 vagas anuais a cada Instituição Parceira. No
entanto, caso os candidatos permaneçam apenas por 1 semestre, as vagas poderão ser
ocupadas por novos candidatos no semestre seguinte (atingindo por isso 4 vagas no
ano). Nota: A FDUP concede uma vaga adicional às 10 melhores Faculdades de Direito
do Brasil;
- A Faculdade de Engenharia disponibiliza 2 vagas de/para cada Curso (incluindo as
mobilidades realizadas com bolsa Santander) até um máximo de 20 candidatos
provenientes de cada Instituição Parceira; Nota Importante: Não se trata de vagas por
semestre, mas sim por ano académico. A gestão deste número de vagas e a sua
distribuição para cada um dos semestres da FEUP fica ao critério de cada universidade
parceira;
- A Faculdade de Farmácia disponibiliza, na totalidade, 5 vagas por cada semestre;
- A Faculdade de Letras disponibiliza 2 vagas de/para cada Curso a cada Instituição
Parceira;
- A Faculdade de Medicina disponibiliza, na totalidade, 6 vagas por semestre,
dependendo das áreas clínicas a frequentar e aceita candidaturas de estudantes de
internato do 6º ano, dando prioridade às Faculdades de Medicina com quem tenha
acordo assinado. A FMUP aceita candidaturas para o 4º ou 5º Ano apenas para bolseiros
Santander;

- A Faculdade de Medicina Dentária disponibiliza na totalidade somente 3 vagas para
2011/2012, devendo as mesmas concentrar-se o 1º semestre (com prioridade com
prioridade para os estudantes provenientes de Instituições com acordo específico
assinado na área de Medicina Dentária e para os bolseiros Santander);
- A Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação disponibiliza na totalidade 10
vagas para cada curso (10 vagas para Psicologia e 10 vagas para Ciências da Educação),
com prioridade para os bolseiros Santander;
- O Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar disponibiliza a cada Instituição
Parceira um máximo de 12 vagas, com a seguinte distribuição: 5 vagas para Medicina, 2
vagas para Medicina Veterinária e 5 vagas para Ciências do Meio Aquático.
- Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Lista de cursos:
http://www.ulusofona.pt/pt/tag/licenciatura.html - carmen.pereira@ulusofona.pt /
Vagas: 6
- Universidade Nova de Lisboa
Lista de cursos:
http://www.unl.pt/guia/2011
- Universidade Técnica de Lisboa
Lista de cursos:
http://www.utl.pt/pagina.php?area=514

SUÉCIA
- Stockholm University
Lista de cursos:
http://www.su.se/english/departments
Vagas: 2
Língua: Oferece cursos em inglês. Exige o teste de proficiência TOEFL.
URUGUAI
- Universidad de la República
Lista de cursos:
http://www.universidad.edu.uy/carreras/index/majorTypeId/1

Edital DRI/UFF 09/2012
Anexo II

Carta de apresentação
O candidato deverá anexar ao formulário de inscrição uma carta-apresentação, explicitando as
razões pelas quais ele se reconhece como postulante à bolsa de mobilidade acadêmica. Neste
texto, de no máximo duas laudas, espaço 1/2 Arial 11, candidato deverá:

a) vincular sua opção de curso de graduação às oportunidades oferecidas pela(s)
universidade(s) escolhida(s) para o aperfeiçoamento de sua formação acadêmica;
b) destacar as atividades acadêmicas realizadas na UFF e relacionadas à sua formação;
c) por fim, o postulante deve também destacar a importância da mobilidade acadêmica para a
sua formação como cidadão.

EDITAL DRI/UFF 09/2012
ANEXO III
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA ENTREVISTA
SOCIOECONÔMICA
Para comprovar as questões acima, o candidato deverá apresentar a documentação exigida,
conforme a situação específica de todos os membros de sua composição familiar, incluindo você.
Documentação de comprovação de renda
A Carteira de Trabalho (CTPS) deverá ser apresentada em todas as situações (inclusive de
quem nunca trabalhou ou está desempregado), para todos os membros da família maiores
de 18 anos e que residam no mesmo endereço. Deverá ser apresentada fotocópia da Carteira de
Trabalho atualizada (páginas referentes à identificação, qualificação civil, alteração salarial,
último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e anotações gerais).
a) Para os trabalhadores do mercado formal (celetistas, servidores públicos civis e
militares): Fotocópia da Carteira de Trabalho e fotocópia do último contracheque.
b) Para trabalhadores do mercado informal e autônomos: fotocópia da Carteira de
Trabalho, declaração de próprio punho informando a atividade e renda mensal e/ou
outros documentos que comprovem a atividade (se houver). Para trabalhadores
autônomos, fotocópia da Guia de Contribuição para o INSS (GPS).
c) Para proprietários ou pessoas com participação em cotas de empresas ou
microempresas: fotocópia da Carteira de Trabalho e declaração contábil de retirada de
pró-labore atualizada.
d) Para os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio-doença e demais
benefícios: fotocópia da Carteira de Trabalho, extrato de pagamento de benefício
(detalhamento de crédito) emitido pelo site abaixo:
http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/index.html
e) Para os desempregados: fotocópia da Carteira de Trabalho, fotocópia da rescisão do
último contrato de trabalho, recibo do seguro desemprego, recebimento do Fundo de
Garantia (FGTS), se demitido nos últimos 12 meses.
f) Para aqueles que nunca trabalharam: fotocópia da Carteira de Trabalho.
g) Renda proveniente de aluguel de imóveis : fotocópia do recibo de aluguel do
último mês.
h) Para os casos de recebimento de pensão alimentícia: fotocópia do último
contracheque ou outro documento que comprove o valor recebido.
i) Para comprovação de renda de todas as pessoas que residem no domicilio que
declaram Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF): Fotocópia de todas as páginas
do IRPF referente ao ano base (2010) entregue a Receita Federal em 2011 e do
respectivo comprovante do recibo de entrega.
j) Para comprovação de contribuição financeira: Caso o solicitante possua familiar
ou outra pessoa que contribua financeiramente nas despesas mensais do domicílio
(doação, mesada, etc), declaração de próprio punho da pessoa que auxilia nas despesas,
com nome, grau de parentesco, valor da contribuição e assinatura do próprio.

Documentação de comprovação de escolaridade
a) Fotocópia do histórico escolar do ensino médio.
Documentação de comprovação de participação nos Programas de Assistência Estudantil
a) Fotocópia do Termo de Compromisso da Bolsa.
Documentação de comprovação de conclusão de Curso Universitário
a) Fotocópia do Diploma da Graduação.
Documentação de comprovação de moradia
a) Fotocópia do último recibo de aluguel.
b) Declaração de associação de moradores ou declaração de próprio punho, informando
a situação do imóvel.
c) Fotocópia do pagamento de financiamento de imóvel.
d) Fotocópia da escritura ou quaisquer documentos que comprovem situação
imobiliária.
e) Fotocópia do recibo de pagamento da moradia estudantil.
Documentação de comprovação de agravantes
a) Falecimento: fotocópia da certidão de óbito;
b) Em caso de doença: fotocópia de atestado médico atualizado no caso de o
solicitante ou alguma pessoa que resida no mesmo domicílio possuir doença grave
ou crônica. Poderá ainda, apresentar recibo de despesas com plano de saúde,
medicação e material hospitalar;
c) Desemprego recente: fotocópia CTPS, termo de rescisão de contrato e seguro
desemprego.
Comprovação da composição familiar
a) Documentos de identificação de todos que residam em sua casa: maiores de 18 anos
(CPF e documento de identidade); menores de 18 anos (certidão de nascimento).
Documentação de comprovação de despesas (pagas ou não referentes ao último mês)
a) Água: fotocópia do comprovante da última conta de água que conste o endereço do
solicitante.
b) Energia elétrica: fotocópia do comprovante da última conta de energia elétrica que
conste o endereço do solicitante.
c) Telefone: fotocópia do comprovante da última conta de telefone fixo e/ou celular que
conste o endereço do solicitante.
e) Outras despesas: fotocópia de recibos/ notas fiscais de quaisquer outras despesas.

FORMULÁRIO PARA RECURSO
À DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Referente ao edital nº ___/2012.
Prezados Senhores,
Eu, ____________________________________________________, candidato(a) do processo seletivo
para a Mobilidade Acadêmica, CPF nº __________________,sob a matrícula nº ________________ na
Universidade Federal Fluminense, venho através deste apresentar o seguinte recurso*:
1) Motivo do recurso (indique que item do Edital você considera que foi descumprido)

2) Justificativa fundamentada (diga por que você acha que o item foi descumprido)

3) Solicitação (com base na justificativa acima, apresente o que você pretende que seja reconsiderado)

Assinatura do aluno

*O limite de linhas deve ser respeitado no ato da solicitação do recurso.

