
 

MINAS MUNDI 
 

PROGRAMA de INTERCÂMBIO INTERNACIONAL para GRADUAÇÃO da UFMG 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 002 – 2014 
 
 
O Diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Professor Doutor Eduardo Viana 
Vargas, no uso de suas atribuições e tendo em vista o teor da Portaria de Delegação de Competência nº 041, assinada pelo 
Magnífico Reitor, Professor Doutor Clélio Campolina Diniz, em 30 de março de 2010, torna público este Edital de Seleção 
de Estudantes de Graduação da UFMG para a realização de Intercâmbio no Exterior no âmbito do Minas Mundi - 
Programa de Intercâmbio Internacional para Graduação da UFMG, conforme as disposições a seguir estabelecidas. 
 

1. DO OBJETIVO 

1.1. Promover o intercâmbio científico e cultural entre a Universidade Federal de Minas Gerais e instituições estrangeiras 

parceiras, proporcionando a estudantes de graduação da UFMG uma experiência acadêmica internacional, que 

integrará seu Curriculum e Histórico Escolar. 

2. DO PÚBLICO ALVO 

2.1. Estudantes de graduação da UFMG regularmente matriculados nos cursos de graduação indicados no Anexo 

“Instituições e Vagas”. 

2.2. Estudante que estiver com trancamento total de matrícula na época das inscrições para o intercâmbio de que 

trata este Edital não é elegível para se candidatar. 

2.3. E studante selecionado deverá ter  completado no mínimo 20% (vinte por cento) da carga horária total do seu 

curso, bem como deverá retornar à UFMG após o término do período do intercâmbio para cumprir os créditos 

restantes necessários à conclusão do curso de graduação. 

2.4. Estudante que já participou ou que já tenha sido selecionado para participar de programa de intercâmbio da 

Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFMG somente poderá participar novamente, caso seja classificado, se 

houver vagas ociosas disponíveis após a seleção dos candidatos que participarão pela primeira vez. 

3. DA AJUDA FINANCEIRA DA UFMG 

3.1. Isenção das mensalidades escolares na instituição estrangeira anfitriã: 

3.1.1. Todos os estudantes selecionados para participar do Minas Mundi estarão isentos do pagamento das 

mensalidades escolares nas instituições estrangeiras anfitriãs. 

3.1.2. Os estudantes selecionados para participar do Minas Mundi deverão arcar com os custos de hospedagem, 

alimentação, transporte e seguro-saúde, bem como com outras despesas eventuais. 

3.1.3. O estudante selecionado deverá contratar seguro-saúde de ampla cobertura que inclua, pelo menos, assistência 

médico-hospitalar, cobertura dos custos de acidentes pessoais, invalidez e repatriação, apresentando 

comprovante da contratação à DRI. 
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3.2. Fundo de Apoio ao Intercâmbio Internacional Discente da UFMG: 

3.2.1. Com o apoio da PROGRAD e da FUMP, a DRI constituiu o Fundo de Apoio ao Intercâmbio Internacional Discente 

da UFMG que irá distribuir um montante total de ao menos R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 

para os estudantes selecionados pelo Minas Mundi.  

3.2.2. Todos os estudantes selecionados e interessados em receber apoio do Fundo de Apoio ao Intercâmbio 

Internacional Discente da UFMG deverão se submeter à análise socioeconômica a ser realizada pela Fump em 

chamada especial para este fim. 

3.2.2.1. Os indicadores da análise socioeconômica a ser realizada pela Fump em chamada especial para este fim 

estão descritos no Anexo “Fump”. 

3.2.2.2. Os documentos e passos necessários para a solicitação de apoio do Fundo de Apoio ao Intercâmbio 

Internacional Discente da UFMG estão descritos no Anexo “Fump”.  

3.2.3. A distribuição dos recursos do Fundo de Apoio ao Intercâmbio Internacional Discente da UFMG compreende 

duas modalidades: Auxílio Mobilidade Internacional e Bolsa de Intercâmbio Internacional. 

3.2.4. Um quarto do montante total estipulado no subitem 3.2.1 será distribuído a título de Auxílio Mobilidade 

Internacional, devendo os demais três quartos ser distribuídos a título de Bolsa de Intercâmbio Internacional. 

3.2.5. O valor do Auxílio Mobilidade Internacional a ser recebido por cada estudante obedecerá à tabela constante no 

Anexo “Fundo de Apoio”, a qual leva em conta o país de realização do intercâmbio. 

3.2.5.1. Serão concedidos Auxílios Mobilidade Internacional até o limite de recursos estabelecido no subitem 

3.2.4, sendo, para tanto, respeitada a ordem da classificação socioeconômica estabelecida pela Fump e 

respeitando o limite de 35% do total do recurso estabelecido no subitem 3.2.4 para cada país. 

Parágrafo único: Caso seja verificado empate na faixa de nível socioeconômico em que o limite for 

alcançado, serão usados como critérios de desempate os critérios previstos no item 10.2. 

3.2.6. O valor da Bolsa de Intercâmbio Internacional a ser recebido por cada estudante obedecerá à tabela constante 

no Anexo “Fundo de Apoio”, a qual leva em conta a situação socioeconômica e o país de realização do 

intercâmbio. 

3.2.6.1. Para o cálculo do montante total a ser recebido a título de Bolsa de Intercâmbio Internacional por cada 

estudante selecionado e avaliado pela FUMP, o valor correspondente estabelecido na tabela constante 

no Anexo “Fundo de Apoio” deverá ser multiplicado pelo número efetivo de meses de intercâmbio do 

estudante em questão.  

3.2.6.2. Por número efetivo de meses de intercâmbio entende-se o período entre a data de partida do país e a 

data de retorno ao país do estudante intercambista.  

3.2.6.2.1. O estudante selecionado no Minas Mundi e avaliado pela FUMP que venha a receber Bolsa de 

Intercâmbio Internacional deverá informar à DRI, quando por ela instado a fazê-lo, a data 

pretendida de partida e de retorno para o período de intercâmbio. 

3.2.6.2.2. Caso a data de partida seja anterior e/ou a data de retorno seja posterior ao período de 

intercâmbio previsto neste Edital, serão considerados, para efeito de cálculo do apoio a que o 

estudante fará jus, as datas de partida e de retorno previstos para o período de intercâmbio 

estabelecido no Anexo “Instituições e Vagas”. 

3.2.6.2.3. Caso a data de partida esteja compreendida entre o primeiro e o décimo quarto dia de um 

determinado mês, este mês será contabilizado no cálculo do apoio a ser recebido pelo 

estudante, desde que respeitado o estabelecido no subitem 3.2.6.2.2. Caso a data de partida 

esteja compreendida entre o décimo quinto e o último dia de um determinado mês, este mês 

não será contabilizado no cálculo do apoio a ser recebido pelo estudante. Caso a data de 
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retorno esteja compreendida entre o décimo quinto e o último dia de um determinado mês, 

este mês será contabilizado no cálculo do apoio a ser recebido pelo estudante, desde que 

respeitado o estabelecido no subitem 3.2.6.2.2. Caso a data de retorno esteja compreendida 

entre o primeiro e o décimo quarto dia de um determinado mês, este mês não será 

contabilizado no cálculo do apoio a ser recebido pelo estudante. 

3.2.6.2.4. O cálculo do número de meses que será levado em conta para fins de cálculo do valor da 

bolsa será realizado a partir da informação prestada pelo estudante e descrita em 3.2.6.2.1. e 

das condições descritas em 3.2.6.2.2. e 3.2.6.2.3. 

3.2.6.2.5. O estudante deverá confirmar as datas informadas em 3.2.6.2.1. mediante apresentação de 

cópia dos cartões de embarque das passagens aéreas de ida e de volta ou cópia das páginas 

do passaporte com os carimbos de entrada e saída no país de intercâmbio.  

3.2.6.2.5.1. A comprovação de que trata este item deverá ser realizada por e-mail, no 

endereço <minasmundi@dri.ufmg.br>, até uma semana após a chegada ao país 

de intercâmbio, para a data de ida, e até uma semana após o retorno ao Brasil, 

para a data de volta.  

3.2.6.2.6. Caso o estudante comprove ter ficado menos tempo no país do intercâmbio que os meses 

levados em conta no cálculo da Bolsa, ele deverá devolver o montante recebido a mais, 

levando em conta os itens 3.2.6.2.2. e 3.2.6.2.3.  

3.2.6.2.6.1. A devolução dos recursos recebidos a mais de que trata este item deverá ser 

realizada através de GRU até um mês após a comprovação da existência de 

recursos recebidos a mais.  

3.2.6.2.7. Caso o estudante altere as datas estipuladas em 3.2.6.2.1. e/ou comprove ter ficado mais 

tempo no país do intercâmbio que os meses levados em conta no cálculo da Bolsa, ele não 

receberá nenhum recurso a mais do que o inicialmente estipulado no cálculo da Bolsa.  

3.2.6.3. Serão concedidas Bolsas de Intercâmbio Internacional até o limite de recursos estabelecido no subitem 

3.2.4, sendo, para tanto, respeitada a classificação socioeconômica estabelecida pela Fump e 

respeitando , para cada país, o limite de 35% do total do recurso estabelecido no subitem 3.2.4. 

Parágrafo único: Caso seja verificado empate na faixa de nível socioeconômico em que o limite for 

alcançado, serão usados como critérios de desempate os critérios previstos no item 10.2. 

3.2.6.4. Estudante intercambista selecionado para uma instituição estrangeira que forneça apoio suplementar 

(bolsa, moradia ou alimentação) especificado no Anexo “Instituições e Vagas”, caso seja selecionado 

para receber Bolsa de Intercâmbio Internacional terá abatido do valor da Bolsa o valor equivalente ao 

apoio suplementar concedido pela instituição estrangeira.  

3.2.7. O estudante que, por qualquer motivo, desistir, não realizar ou não completar o intercâmbio para o qual foi 

selecionado, deverá restituir o valor integral do apoio recebido em uma só parcela e até um mês após a 

caracterização da não realização ou da não conclusão completa do intercâmbio.  

3.2.7.1. Por não conclusão completa do intercâmbio entende-se seja o abandono ou a desistência após o início 

do intercâmbio, seja a comprovação de um desempenho inferior a 60% (sessenta por cento) do plano de 

trabalho do intercambista.  

3.2.7.1.1. O estudante enquadrado no subitem 3.2.7.1 não poderá mais participar de intercâmbios de 

graduação patrocinados pela DRI.  

3.2.8. Casos excepcionais ao subitem 3.2.7.1 deverão ser avaliados pelo Comitê de Internacionalização da DRI, ouvidos 

os Colegiados de Curso pertinentes, que poderá decidir pela aplicação integral ou parcial, ou pela não aplicação, 

do subitem 3.2.7.  
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3.2.9. O estudante que já participou de programa de intercâmbio da DRI e por isso recebeu algum tipo de auxílio 

financeiro, caso seja classificado, somente poderá receber Auxílio à Mobilidade Internacional ou Bolsa de 

Intercâmbio Internacional se o montante especificado no subitem 3.2.1 não estiver totalmente comprometido 

após a concessão dos auxílios financeiros a candidatos que participam pela primeira vez.  

4. DAS INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS, DOS CURSOS, DAS VAGAS, DO PERÍODO DE INTERCÂMBIO, DA 

PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA E DO APOIO SUPLEMENTAR 

4.1. As instituições estrangeiras, os cursos, as vagas, o período de intercâmbio, a proficiência linguística exigida e o apoio 

suplementar eventualmente concedido pelas instituições estrangeiras constam do Anexo “Instituições e Vagas”.  

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições serão realizadas no período de 31 de março a 04 de abril de 2014, até às 23:59,  através do portal Minha 

UFMG - www.minha.ufmg.br 

Parágrafo único: Não serão aceitas inscrições em modalidades outras que não o procedimento on-line realizado 
através do portal Minha UFMG. 

6. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

6.1. O candidato deverá reunir, conjuntamente, todos os requisitos abaixo: 

6.1.1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação indicados no Anexo “Instituições e Vagas” e 

estar cursando disciplinas. 

6.1.2. Ter concluído com aprovação pelo menos 20% dos créditos necessários para integralização curricular (artigo 9.1 

da Resolução do CEPE 03/2012) do atual curso da UFMG no qual está matriculado. 

6.1.3. No caso de candidatos do curso de Medicina, o candidato deverá estar, à época do intercâmbio, no semestre 

correspondente a até, no máximo, o 9° (nono) período. 

6.1.4. Possuir proficiência solicitada pela instituição de destino, conforme especificado no Anexo “Instituições e 

Vagas”. 

7. DOS PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DE CANDIDATURA 

7.1. O estudante deverá acessar o portal Minha UFMG usando única e exclusivamente seu login pessoal.  

7.2. Uma vez realizado o login no portal Minha UFMG, o estudante deverá preencher corretamente o “Formulário de 

Inscrição” que estará disponível no portal durante o período especificado no item 5.1.  

Parágrafo único: O candidato cujo preenchimento do formulário no portal Minha UFMG apresente incorreções ou 
dados incompletos, descumprindo assim o estabelecido nos itens 6 e 7, terá sua inscrição cancelada.  

7.3. Cada estudante poderá candidatar-se a, no máximo, 2 (duas) instituições, devendo preencher, para cada candidatura, 

um formulário próprio no portal Minha UFMG.  

7.4. As informações referentes à matrícula, ao Histórico Escolar, ao RSG, à carga horária cursada e ao tempo de 

integralização dos candidatos inscritos no semestre em curso serão automaticamente processadas no portal Minha 

UFMG.  
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7.5. No ato da inscrição, o candidato deverá comprovar a proficiência na língua estrangeira conforme exigências 

constantes no Anexo “Instituições e Vagas”, devendo fazer o upload do atestado de proficiência exigido no portal 

Minha UFMG. 

Parágrafo único: Caso não comprove a proficiência na língua estrangeira, o candidato será sumariamente eliminado 

do processo seletivo. 

7.6. A DRI utilizará o correio eletrônico para comunicação com os candidatos, cabendo a estes a inteira 

responsabilidade pela indicação correta de seu endereço, atualizações e conferências durante toda sua participação 

no Programa Minas Mundi.  

8. DA SELEÇÃO 

8.1. A seleção será feita em duas etapas, sendo a primeira realizada pela DRI e a segunda por Comissão Examinadora 

designada pelo Reitor, sob a supervisão da DRI.  

8.2. Primeira Etapa (Eliminatória): análise da documentação dos candidatos inscritos.  

8.2.1. Serão aprovados na Primeira Etapa os candidatos que atendam às exigências deste Edital.  

8.2.2. O resultado da Primeira Etapa contendo a relação dos aprovados nesta etapa será divulgado no dia 15 de abril 

de 2014 na página da DRI <www.ufmg.br/dri>.  

8.2.3. Os candidatos aprovados nesta Primeira Etapa conforme subitem 8.2.1 serão ordenados conforme a ordem 

decrescente do resultado obtido a partir da aplicação da pontuação estabelecida no Anexo “Critérios e 

Pontuação”.  

8.2.4. Os critérios de avaliação e os valores da pontuação desta etapa estão explicitados no Anexo “Critérios e 

Pontuação”.  

8.2.5. O candidato eliminado tem até 10 (dez) dias corridos contados a partir da data de divulgação do resultado da 

Primeira Etapa na página da DRI <www.ufmg.br/dri> para interpor recurso contra esse resultado conforme item 

13.1.2.  

8.3. Segunda Etapa (Classificatória): arguição oral dos estudantes selecionados na Primeira Etapa, segundo critérios 

estabelecidos pelo Comitê de Internacionalização da UFMG.  

8.3.1. Será convocado para a Segunda Etapa um número de candidatos três vezes superior ao número de vagas 

disponíveis para cada instituição estrangeira, conforme especificado pelo Anexo “Instituições e Vagas”. 

8.3.2. Estes candidatos serão convocados conforme o subitem 8.2.3. 

8.3.2.1. Caso o número de candidatos estabelecido no subitem 8.3.1 não seja suficiente para preencher as vagas 

em questão, seja por desempenho insuficiente na Segunda Etapa, seja por desistência ou impedimento 

após a seleção, serão convocados para realizar a arguição oral prevista na Segunda Etapa os demais 

candidatos aprovados na Primeira Etapa conforme o desempenho destes nesta etapa.  

8.3.3. A escala de arguições para a Segunda Etapa dos candidatos que se enquadram nos subitens 8.3.1 e 8.3.2 será 

divulgada no dia 28 de abril de 2014 na página da DRI <www.ufmg.br/dri>. 

8.3.3.1. A data, o horário e o local da arguição oral estipulados para cada candidato não serão alterados. Caso se 

atrase ou não compareça na data, no horário e no local estipulados na escala de arguições, o candidato 

estará eliminado.  

8.3.3.2. Os candidatos convocados para a 2ª etapa do processo seletivo devem chegar com 30 minutos de 

antecedência ao local da arguição para apresentar a documentação original que comprove as 

experiências acadêmicas e profissionais descritas na ficha de inscrição. 

. 
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       8.3.3.3.  Os candidatos devem se apresentar no local da arguição portando Carteira de Identidade ou 
documento                                  oficial com foto atualizada. 
  

8.3.4. As arguições serão realizadas entre os dias 05 e 09 de maio de 2014, na língua de proficiência exigida pela 

instituição estrangeira indicada no Anexo “Instituições e Vagas”, podendo haver eventuais perguntas em 

português, se a Comissão Examinadora julgar conveniente. 

8.3.4.1. A arguição dos candidatos que se enquadram no subitem 8.3.2.1 será realizada em data a ser 

oportunamente informada aos estudantes pela DRI.  

8.3.5. Os critérios de avaliação e os valores da pontuação desta etapa e as orientações para a arguição oral estão 

explicitados no Anexo “Critérios e Pontuação”. 

9. DO RESULTADO FINAL 

9.1. O resultado final do processo seletivo, contendo 1) a lista de aprovados, 2) a lista dos excedentes 
prioritários, 3) a lista dos excedentes potenciais e 4) a lista dos eliminados, será divulgado no dia 02 de 

junho de 2014 na página da DRI <www.ufmg.br/dri>. 

9.1.1. Por aprovados entende-se aqueles que cumpriram todos os requisitos e foram bem sucedidos em 

todas as etapas previstas neste Edital.  

9.1.2. Por excedentes prioritários entende-se aqueles que tenham realizado a Segunda Etapa, conforme 
subitem 8.3 e do Anexo “Critérios e Pontuação”, e nela não tenham sido desclassificados. 

9.1.3. Por excedentes potenciais entende-se aqueles que foram aprovados na Primeira Etapa nos termos do 

subitem 8.2 e do Anexo “Critérios e Pontuação” e que não tenham sido convocados para a Segunda 
Etapa nos termos do subitem 8.3.1. 

9.1.4. Por eliminados entende-se aqueles que não foram aprovados na Primeira Etapa nos termos do 
subitem 8.2 e do Anexo “Critérios e Pontuação” e todos aqueles que tenham descumprido as normas 
e prazos previstos neste Edital. 

9.1.4.1. Os candidatos que no dia 02 de junho de 2014 constarem nas listas de aprovados e de 

excedentes do Minas Mundi e que após esta data descumprirem as normas e prazos previstos 

nestes editais serão então considerados eliminados.  

9.2. As listas com os candidatos aprovados, os excedentes prioritários, os excedentes potenciais e os 
eliminados, dispostas por ordem de classificação e com as respectivas notas ou justificativas de 

eliminação será divulgado no dia 02 de junho de 2014 na página da DRI <www.ufmg.br/dri>. 

9.3. A critério da DRI e com o objetivo de otimizar a ocupação das vagas oferecidas pelas instituições 
constantes do Anexo “Instituições e Vagas”, o estudante selecionado poderá ser indicado para realizar 
intercâmbio em qualquer uma das instituições a que se candidatou e em qualquer um dos períodos 
acadêmicos indicados no item 4.  

10. DO DESEMPATE 

10.1. Serão tomados como critérios de desempate na Primeira Etapa da Seleção (item 8.2), na seguinte ordem e em 
conformidade com o Anexo “Critérios e Pontuação”:  

1º) a pontuação recebida no quesito 2 (Rendimento Semestral Global) da Primeira Etapa;  

2º) a pontuação recebida no quesito 1 (Carga Horária Integralizada) da Primeira Etapa;  

3º) a Carga Horária Integralizada;  

4º) o RSG. 

http://www.ufmg.br/dri
http://www.ufmg.br/dri


7 
 

10.2. Serão tomados como critérios de desempate na Segunda Etapa da Seleção (item 8.3), na seguinte ordem e em 
conformidade com o Anexo “Critérios e Pontuação”:  

1º) a pontuação recebida no quesito 2 (Rendimento Semestral Global) da Primeira Etapa;  

2º) a pontuação recebida no quesito 1 (Carga Horária Integralizada) da Primeira Etapa;  

3º) pontuação recebida no quesito 1 (Currículo) da Segunda Etapa;  

4º) pontuação recebida no quesito 3 (Conhecimento da Instituição Estrangeira) da Segunda Etapa. 

5º) a Carga Horária Integralizada;  

6º) o RSG. 

11. DO ESTUDANTE SELECIONADO 

11.1. O semestre de intercâmbio para o qual o estudante tenha sido selecionado, conforme resultado final divulgado na 
página da DRI: www.ufmg.br/dri, não poderá ser alterado, salvo nos casos em que a DRI considerar conveniente e 
justificável, tendo em vista o objetivo de otimizar a ocupação das vagas oferecidas pelas instituições constantes do 
Anexo “Instituições e Vagas”.  

11.2. Caso algum estudante selecionado não possa realizar intercâmbio no período indicado no resultado final do 
Processo de Seleção, será substituído por excedente, se houver.  

11.3. O estudante selecionado que não entregar a documentação a ser enviada à instituição estrangeira e não tomar as 
demais providências necessárias para a preparação do intercâmbio nas datas estipuladas pela DRI, terá no máximo 5 
(cinco) dias corridos para se manifestar pelo e-mail <minasmundi@dri.ufmg.br> justificando seu atraso e 
providenciando o que é devido de modo a confirmar assim a continuidade de sua participação no Programa Minas 
Mundi. Caso não se manifeste dentro desse prazo ou não tome as providências cabíveis, será substituído por 
excedente, se houver. 

11.4. O estudante selecionado que não apresentar documentação correta e completa dentro do prazo estipulado pela DRI 
será substituído por excedente, se houver. 

11.5. Não poderá participar do Minas Mundi o estudante selecionado que estiver respondendo a processo administrativo 
disciplinar no âmbito da UFMG.  

11.6. O estudante que for classificado para realizar dois semestres sucessivos de intercâmbio, sendo cada semestre sob a 
égide de um Edital diferente, deverá nomear procurador, por meio de procuração específica com firma reconhecida, 
para atuar junto à UFMG, se necessário. A apresentação da documentação requerida para efetivação do segundo 
semestre de intercâmbio, incluindo o visto de estudante e sua renovação, é de inteira responsabilidade do 
estudante. 

11.7. O período de intercâmbio deverá ser de, no máximo, 4 (quatro) semestres consecutivos, em conformidade com a 
Resolução 03/2012 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG - CEPE.  

11.8. São obrigações do estudante selecionado para participar de intercâmbio internacional no âmbito do Programa 
Minas Mundi da UFMG:  

11.8.1. Assinar termo de compromisso e cumprir as obrigações nele previstas para o estudante selecionado, 
conforme o Anexo “Compromissos do Estudante”; 

11.8.2. Apresentar à DRI, até 60 (sessenta) dias após o final do intercâmbio, relatório das atividades realizadas (Guia-
Prático e Avaliação de intercâmbio) durante o período de estudos na universidade anfitriã conforme modelo 
de relatório disponibilizado por e-mail a cada aluno intercambista;  

11.8.3. Cumprir na instituição estrangeira o mínimo de 12 créditos em atividades acadêmicas, apresentando 
desempenho satisfatório.  

Parágrafo Primeiro: no caso de a instituição estrangeira exigir um número de créditos inferior àquele previsto 
no subitem 11.8.3, o estudante deverá cumprir o limite mínimo estabelecido pela UFMG no referido item; no 
caso de a instituição estrangeira exigir um número de créditos superior àquele previsto no subitem 11.8.3, o 
estudante deverá cumprir o limite mínimo exigido pela instituição estrangeira. 

mailto:mundi@dri.ufmg.br
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Parágrafo Segundo: o não cumprimento das obrigações sujeitará o estudante a responder processo 
administrativo disciplinar e a ressarcir os valores recebidos caso tenha sido contemplado com auxílio ou 
bolsa, conforme o estabelecido no subitem 3.2.7. 

Parágrafo Terceiro: em caso de não cumprimento do equivalente a um mínimo de 12 créditos em atividades 
acadêmicas, o estudante deverá apresentar à DRI justificativa aprovada pelo Colegiado de curso. 

Parágrafo Quarto: o candidato que for selecionado para estudar na Universidade de Algarve – Portugal   
deverá cumprir o total de 30 ECTS, conforme determinado por esta instituição. 

11.8.4.Caberá ao Colegiado de Curso deliberar sobre o aproveitamento das disciplinas e atividades acadêmicas 
desenvolvidas pelo estudante durante o intercâmbio, conforme a Resolução 03/2012 do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da UFMG - CEPE.  

Parágrafo Único: todos os candidatos selecionados para realizar intercâmbio deverão ter um responsável 
pelo plano das atividades acadêmicas a serem realizadas na instituição estrangeira. Este responsável será 
denominado “Tutor Acadêmico” e será um professor do curso do candidato, indicado pelo respectivo 
colegiado de graduação. 

11.8.5. A DRI estabelecerá, em conformidade com o calendário escolar das instituições parceiras, o prazo para a 
entrega pelo estudante selecionado do plano de atividades acadêmicas aprovado pelo seu Colegiado de curso.  

Parágrafo Único: Essa informação será encaminhada ao estudante selecionado por correio eletrônico. 

Parágrafo Segundo: De acordo com a Resolução 03/2012 do CEPE, no artigo 10 § 1º “ a não apresentação do 
plano básico de estudos, com a devida aprovação do colegiado ou de seu coordenador, no prazo estabelecido 
pela DRI, implicará a eliminação do candidato selecionado, chamando-se aquele classificado 
subsequentemente, quando for possível.”. 

11.9. Todos os estudantes selecionados deverão confirmar de modo formal, mediante e-mail enviado para 
<minasmundi@dri.ufmg.br>, o interesse na realização do intercâmbio para o qual foram selecionados até 15 dias 
corridos após a data de divulgação do resultado da concessão do Apoio previsto no item 3, conforme estabelecido 
no item 2 do “Anexo Fump”. 

11.9.1. O estudante que não realizar a confirmação formal no prazo previsto perderá direito à vaga conquistada, 
para a qual será convocado excedente.  

11.9.2. O estudante que realizar a confirmação formal no prazo previsto e desistir da vaga após este período por 
motivo que não seja de força maior não poderá participar de outro Edital da DRI que envolva mobilidade 
internacional a ser realizada em qualquer mês dos anos de 2014 e 2015.  

Parágrafo Único: a participação em qualquer outro intercâmbio não é considerada motivo de força maior 
para os fins de 11.9.2. 

11.9.3. Na eventualidade de, após a conclusão do processo seletivo do Minas Mundi realizado no âmbito do  
presente edital, a instituição estrangeira parceira modificar unilateralmente o pactuado sobre a oferta de 
vagas, a oferta de cursos ou os requisitos para o aceite de candidatos, impedindo ou dificultando  
participação do estudante selecionado no intercâmbio previsto, a DRI oferecerá alternativas de intercâmbio 
ao estudante selecionado em outras instituições parceiras, 

atendidos os seguintes requisitos: as áreas de interesse do estudante, a disponibilidade 

de vagas e os critérios para o aceite de estudantes estabelecidos pelas referidas 

instituições parceiras. 

11.9.3.1. Na hipótese de o estudante selecionado não aceitar nenhuma das alternativas de 
intercâmbio oferecidas pela DRI, encerra-se a relação desta com o estudante com respeito à 
referida oferta de oportunidades de intercâmbio no contexto do presente edital. 

11.9.3.2. Em hipótese alguma a DRI ressarcirá custos financeiros, diretos ou indiretos, incorridos 
pelo candidato e decorrentes de sua participação no processo seletivo do Programa Minas 
Mundi. 

12. DO CANDIDATO EXCEDENTE 

mailto:mundi@dri.ufmg.br
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12.1. Havendo estudante selecionado que se encontre em alguma das situações de eliminação indicadas no item 9.1.4 ou 
havendo desistência de estudante selecionado, os candidatos excedentes serão convocados, por ordem de 
classificação, a ocuparem vagas geradas pela eliminação ou desistência do candidato inicialmente selecionado. 

12.1.1. Os candidatos excedentes potenciais (subitem 9.1.3) convocados nestas condições poderão realizar as 
avaliações previstas na Segunda Etapa (subitem 8.3) até 90 dias antes do início do intercâmbio previsto no 
Anexo “Instituições e Vagas”, caso a DRI avalie haver tempo hábil para convocação de excedente potencial 
nestas condições.  

12.1.2. Os candidatos excedentes, sejam eles prioritários ou potenciais, que tenham sido convocados e selecionados 
e que cumprirem os demais requisitos previstos neste Edital só poderão concorrer ao apoio do Fundo de 
Apoio ao Intercâmbio Internacional Discente previsto no subitem 3.2 nos termos e prazos estabelecidos no 
Anexo “FUMP”.  

12.2. Nos casos em que, conforme o Anexo “Instituições e Vagas”, as instituições estrangeiras estabelecerem vagas 
diferentes para cursos diferentes da UFMG, os excedentes serão considerados conforme a vaga correspondente ao 
curso em que está matriculado. 

12.3. A DRI fará, através de correio eletrônico (subitem 7.6), a convocação do estudante excedente para ocupar vaga. O 
estudante convocado como excedente terá, no máximo, 2 (dois) dias para se manifestar confirmando sua 
participação no Programa Minas Mundi. O estudante é o único responsável pela confirmação de sua participação. 
Caso não se manifeste dentro do prazo, irá automaticamente para o final da lista de excedentes.  

12.4. Caso seja convocado, o candidato excedente deverá atender ao que está estabelecido neste Edital e em seu Anexo 
“Compromissos do Estudante”.  

13. DO GRAU DE RECURSO E DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

13.1. O prazo para impugnação deste Edital é de 10 (dez) dias corridos contados a partir da data de publicação do Edital 
na página da DRI <www.ufmg.br/dri>.  

13.2. Os eventuais pedidos de impugnação deverão ser encaminhados através do e-mail: <recursos@dri.ufmg.br>.  

13.3. O prazo para interposição de recurso contra o resultado da 1ª etapa ou contra o resultado final do Processo Seletivo 
é de 10 (dez) dias corridos contados a partir da data de divulgação do resultado que motiva a interposição de 
recurso na página da DRI <www.ufmg.br/dri>.  

13.4. Os eventuais pedidos recursos deverão ser encaminhados através do e-mail: <recursos@dri.ufmg.br>.  

13.5. O candidato, ao efetuar sua inscrição, estará manifestando ciência e concordância com os itens do presente Edital, 
sendo de sua única e inteira responsabilidade a observância e cumprimento das regras estabelecidas.  

14. DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Diretoria de Relações Internacionais da UFMG.  

 
 
 
 
 
Eduardo Viana Vargas 
Diretor 
Diretoria de Relações Internacionais - DRI 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
11 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
Av. Antônio Carlos, 6627 - 31270-901 - Belo Horizonte/MG - Brasil - Caixa Postal 1621 

Telefone: +55 (31) 3409.4025 - Fax: +55 (31) 3409.4586 - e-mail: info@dri.ufmg.br 

 

mailto:recursos@dri.ufmg.br
mailto:recursos@dri.ufmg.br
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EDITAL DE SELEÇÃO 002 – 2014 

ANEXO “Instituição e vagas” 

 

 

AMÉRICA DO NORTE 

 

CANADÁ 

 

1. Université Laval 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70 pontos ou comprovação de conhecimentos de 

Francês – Teste de Francês Internacional – TFI, com mínimo de 750 pontos ou comprovação de conhecimento de Francês por 

meio dos exames: DEL, TCF, TEF, DELF ou DALF, nos níveis B2, C1 ou C2 do “Common European Framework of Reference for  

Languages”. 

Cursos: Direito. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a abril de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a dezembro de 2016: 2 (duas) vagas. 

  

2. Université du Québec à Montréal 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70 pontos, ou comprovação de conhecimento de 

Francês em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B2, C1, C2. 

Cursos: Arquitetura e Urbanismo (Urbanisme), Artes Visuais, Ciências Atuariais, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, 

Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Cinema de Animação e Artes Digitais, Design, Design de Modas, Direito, 

Engenharia Elétrica (Génie Microélectronique), Filosofia, Fisioterapia (Intervention em Activité Physique), Geologia (Sciences 

de la Terre et de l’Atmosphère), Geografia, História, Letras/Francês, Letras/Linguística, Matemática, Música, Pedagogia, 

Psicologia, Química, Química Tecnológica, Relações Econômicas Internacionais (Relations Internationales et Droit 

International), Sistemas de Informação e Teatro. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a abril de 2015: 2 (duas) vagas. 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

 

3. Baylor University 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS mínimo 6.0, ou CPE 

(A, B ou C), ou CAE (A, B ou C). 

Cursos: Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, 

Ciências Socioambientais, Cinema de Animação e Artes Digitais, Comunicação Social, Design, Design de Moda, Direito, 

Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, Fonoaudiologia, Geologia, Gestão Pública, 

Letras/Grego, Letras/Inglês, Letras/Latim, Letras/Linguística, Matemática, Música, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações 

Econômicas Internacionais, Sistema de Informação e Teatro. 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma, sendo 1 (uma) para Direito. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015 (fevereiro de 2015 a julho de 2015 para Direito): 3 (três) vagas; 

  agosto de 2015 a dezembro de 2015 (agosto de 2015 a fevereiro de 2016 para Direito): 2 (duas) vagas. 

 

4. California State University – CHICO  
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Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS (mínimo 6.0).  

Cursos: Administração, Agronomia, Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências 

Sociais, Ciências Socioambientais, Comunicação Social, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica, Estatística, Filosofia, Física, Fonoaudiologia, Geografia, História, Letras/Inglês, Matemática, Música, 

Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Teatro. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015: 1 (uma) vaga; 

  agosto de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga. 

 

5. California State University of Fullerton 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 500 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 173 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS (mínimo 6.5).  

Cursos: Letras/Inglês, Letras/Linguística. 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015: 3 (três) vagas; 

  agosto de 2015 a dezembro de 2015: 2 (uma) vagas. 

 

6. Florida Atlantic University 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS (mínimo 6.0).  

Cursos: Administração, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Aquacultura (Ocean Engineering and Marine 

Biology), Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências 

Socioambientais, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, 

Geologia, Gestão Pública, História, Matemática, Música, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Econômicas Internacionais, 

Teatro. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015: 1 (uma) vaga; 

  agosto de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga. 

Observação: O aluno terá um gasto estimado de US$ 100,00 por semestre com as taxas de admissão, da carteira universitária 

e de transporte. 

 

7. Illinois State University 
 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimentos de Inglês TOEFL (papel) – mínimo 550 pontos, ou TOEFL 

(computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS (mínimo 6.5). 

Cursos: Antropologia, Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Dança, Design (Gráfico), 

Ciências Sociais, Estatística, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, História, Letras/Inglês, Matemática, Música, Nutrição, 

Psicologia, Química, Sistemas de Informação e Teatro. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015. 

 

8. Southeast Missouri State University 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS (mínimo 6.0), ou CPE 

(A,B ou C) ou CAE (A, B ou C). 

Cursos: Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Pública. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
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Período: janeiro de 2015 a maio de 2015: 1 (uma) vaga; 

  agosto de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga. 

 

9. The New School for Jazz and Contemporany Music 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos. 

Cursos: Música (Jazz and Contemporary Music) – exclusivamente para alunos que estejam matriculados no curso de música 

popular. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015: 2 (duas) vagas; 

  agosto de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas. 

Observação: Somente alunos que tenham cumprido no mínimo de 50% da carga horária do curso até a data do intercâmbio e 

deverão também fazer uma prova prática eliminatória na Escola de Música. 

 

10.  University of the Incarnate Word 
 

Proficiência linguística exigida: TOEFL (papel) – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL 

(internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS (mínimo 6.5). 

Cursos: Antropologia (Cultural Studies), Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências 

Sociais, Ciências Socioambientais, Comunicação Social, Design (Interior Enviromental Design, Grafic), Design de Moda, 

Educação Física (Athletic Training/Kinesiology), Enfermagem, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, Filosofia, 

Fonoaudiologia, Gestão Pública, História, Letras/Inglês, Matemática, Música, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, 

Relações Econômicas Internacionais, Sistema de Informação, Teatro. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015: 1 (uma) vaga; 

  agosto de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga. 

Observação: Alunos que fizerem o exame de proficiência do CENEX-FALE deverão se submeter a outro exame na University 

of the Incarnate Word. 

 

11.  Wayne State University 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS (mínimo 6.5), ou 

MELAB (85). 

Cursos: Artes Visuais, Arquivologia, Biblioteconomia, Biomedicina (Biomedical Engineering), Ciências Contábeis, Ciências 

Socioambientais, Comunicação Social, Ciência da Computação, Dança, Cinema de Animação e Artes Digitais (Film), Design de 

Moda, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Filosofia, Geografia, Letras/Alemão, Letras/Inglês 

(Linguística), Letras/Inglês (Literatura), História, Matemática, Nutrição, Pedagogia. 

Vagas: 8 (oito) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma, sendo 3 (três) exclusivas para o curso de 

Letras/Inglês (Literatura). 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015: 4 (quatro) vagas; 

  agosto de 2015 a dezembro de 2015: 4 (quatro) vagas. 

 

 

MÉXICO 

 

12.  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
 

Proficiência linguística exigida: DELE - Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira (nível intermediário), ou Exame de 

Espanhol aplicado pela Faculdade de Letras da UFMG (mínimo 60%). 
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Cursos: Administração, Agronomia (Engenharia Agroindustrial), Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de 

Alimentos (Engenharia Alimentar), Ciências Biológicas, Ciências da Computação (Engenharia de Software), Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Comunicação Social, Design, Direito, Educação 

Física, Enfermagem, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Ambiental, Engenharia Agrícola e Ambiental (Engenharia 

Agroindustrial), Engenharia Civil, Engenharia Elétrica (Engenharia Eletrotécnica), Engenharia Mecânica, Engenharia de 

Produção, Farmácia (Licenciatura em Químico-Fármaco Biólogo), História, Letras (Literatura Hispanomexicana), Medicina, 

Medicina Veterinária (Enfermagem Veterinária), Música, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Química, Química 

Tecnológica, Sistemas de Informação, Tecnologia em Radiologia (Engenharia Biomédica) e Turismo. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

  agosto de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas. 

 

13.  Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE - nível intermediário. 

Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 

Comunicação Social, Dança, Design (Gráfico), Direito, Enfermagem, Engenharia Agrícola e Ambiental (Ingeniería 

Agroindustrial), Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal, Engenharia Metalúrgica, Farmácia, Física, 

Geologia, Gestão Pública, Letras/Inglês, Matemática, Medicina Veterinária, Música, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, 

Psicologia, Química, Relações Econômicas Internacionais, Sistema de Informações, Turismo e Zootecnia. 

Vagas: 6 (seis) com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 3 (três) vagas; 

   julho de 2015 a dezembro de 2016: 3 (três) vagas. 

 

 

AMÉRICA DO SUL 

 

ARGENTINA 

 

14.  Universidad Nacional de Cuyo 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE - nível intermediário. 

Cursos: Administração, Artes Visuais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Design 

(Gráfico e Industrial), Direito, Enfermagem, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Filosofia, Física, Geografia, História, 

Medicina, Música, Odontologia, Pedagogia e Química Tecnológica. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 1 (uma) vaga; 

                agosto de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga.  

 

15.  Universidad Nacional de Jujuy 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE – nível intermediário. 

Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Engenharia Agrícola e Ambiental 

(Ingeniería Agronómica), Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Geologia, Letras/Espanhol, 

Pedagogia (Profesorado en Ciencias de la Educación) e Sistemas de Informação (Licenciatura en Sistemas). 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas. 

 

16.  Universidad Nacional de La Plata 
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Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- nível intermediário. 

Cursos: Administração, Agronomia, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Artes Visuais, Biblioteconomia, 

Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências do Estado, Ciências Sociais, Ciências 

Socioambientais, Comunicação Social, Design, Direito, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Filosofia, Física, Geografia, 

Geologia, História, Letras/Espanhol (Literaturas de Língua Espanhola), Matemática, Música, Pedagogia, Psicologia, Química, 

Química Tecnológica e Turismo. 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 3 (três) vagas; 

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas.  

 

17.  Universidad Nacional del Comahue 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- nível intermediário. 

Cursos: Administração, Agronomia, Aquacultura, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências do 
Estado, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia 
Agrícola & Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia 
Química, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, Gestão Pública, História, Letras/Espanhol, Matemática, Medicina, Pedagogia, 
Psicologia, Química e Turismo. 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 3 (três) vagas; 

                agosto de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas.  

 

18.  Universidad Nacional de San Luis 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- nível intermediário. 

Cursos: Administração, Biomedicina (Bioquímica), Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, 

Comunicação Social, Direito, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Minas, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Enfermagem, Farmácia, Física, Fonoaudiologia, 

Geologia, Matemática, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Química Tecnológica e Sistemas de Informação. 

Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 5 (cinco) vagas; 

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 5 (cinco) vagas. 

 

19.  Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional General Pacheco 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- nível intermediário. 

Cursos: Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação (Ingeniería 
Industria Automotriz) e Engenharia de Produção. 
Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

               agosto de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga. 

 

 

CHILE 

 

20.  Universidad de Antofagasta 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE - nível intermediário. 

Cursos: Biomedicina (Bioquímica), Design (Diseño Gráfico Mención Diseño Estratégico), Direito, Educação Física (Pedagogía 

en Educación Física), Enfermagem, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Fonoaudiologia, Gestão 



15 
 
Pública (Administración Pública), Matemática (Pedagogía en Matemáticas), Medicina (Obstetricia y Puericultura), Nutrição 

(Nutrición y Dietética), Pedagogia, Psicologia e Química.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 3 (três) vagas; 

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas.  

 

21.  Universidad de Concepción 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE - nível intermediário. 

Cursos: Agronomia, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo (Arquitectura), Artes Visuais, Ciências Biológicas 

(Biología/Biología Marina), Ciências do Estado (Ciencias Políticas y Administrativas), Ciências Sociais (Sociología), 

Comunicação Social (Periodismo), Direito, Enfermagem, Engenharia Aeroespacial (Ingeniería Civil Aeroespacial), Engenharia 

Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Minas (Ingeniería Civil de Minas), Engenharia de Produção (Ingeniería Civil 

Industrial), Engenharia Elétrica (Ingeniería Civil Eléctrica), Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica (Ingeniería Civil 

Mecánica), Engenharia Metalúrgica (Ingeniería Civil Metalúrgica), Engenharia Química (Ingeniería Civil Química), Física 

(Ciencias Físicas), Fisioterapia (Knesiología), Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, Gestão Pública (Ciencias Políticas y 

Administrativas), História, Letras (Traducción/Interpretación en Idiomas Extranjeros), Matemática, Medicina, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Química.  

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 1 (uma) vaga;  

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga. 

 

22.  Universidad de Santiago de Chile  
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70 pontos ou DELE - nível intermediário. 

Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Ciências do Estado, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Comunicação Social (Periodismo e Publicidad), 

Design, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de 

Minas, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Estatística, Filosofia, História, Letras/Espanhol (Licenciatura en 

Educación en Castellano), Letras/Linguística, Matemática e Química. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga.  

 

23.  Universidad de Talca 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE - nível intermediário. 

Cursos: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo (Arquitectura), Ciências do Estado (Ciencia Política y Administración Pública), 

Design (Diseño), Direito, Enfermagem, Engenharia Civil (Ingeniería em Construcción), Engenharia de Minas (Ingeniería Civil de 

Minas), Engenharia de Produção (Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión/Ingeniería Civil Industrial), Engenharia 

Florestal, Engenharia Mecânica (Ingeniería Civil Mecánica), Fisioterapia (Kinesiología), Fonoaudiologia, Gestão Pública 

(Ciencia Política y Administración Pública), Medicina, Música (Interpretación y Docencia Musical), Nutrição, Odontologia e 

Psicologia.  

Vagas: 6 (seis) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 3 (três) vagas;  

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 3 (três) vagas. 

 

24.  Universidad Finis Terrae 
 

Proficiência Linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 80%, ou DELE – mínimo B2. 

Cursos: Arquitetura, Artes Visuais, Nutrição e Teatro. 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre cada uma. 
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Período: março de 2015 a julho de 2015: 3 (três) vagas; 

   agosto 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas.  

 

COLÔMBIA 

 

25.  Universidad Antônio Nariño  
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- nível intermediário. 

Cursos: Administração, Arquitetura, Artes Visuais, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Dança (Educación Artística Danzas y 

Teatro), Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Sistemas, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Música, Odontologia, Psicologia, 

Química, Relações Econômicas Internacionais, Teatro (Educación Artística Danzas y Teatro), Turismo e Zootecnia. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2015 a maio de 2015: 2 (duas) vagas; 

   julho de 2015 a novembro de 2015: 1 (uma) vaga.  

Observação: São 2 (duas) vagas para Medicina Veterinária – uma em cada semestre, e 1 (uma) vaga para cada um dos 

demais cursos.  

 

26.  Universidad de Antioquia 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE - nível intermediário. 

Cursos: Artes Visuais, Dança e Teatro. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas. 

 

27.  Universidad de Cordoba 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- nível intermediário. 

Cursos: Aquacultura, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Geografia e Medicina Veterinária. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas. 

 

28.  Universidad del Cauca 
 

Proficiência Linguística exigida: Exame de Espanhol aplicado pela Faculdade de Letras da UFMG (mínimo 60%) ou DELE - 

Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira (nível intermediário). 

Cursos: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo (Arquitectura), Ciências do Estado (Ciencia Política y Administración Pública), 

Ciências Socioambientais, Design (Diseño), Direito, Enfermagem, Engenharia Civil (Ingeniería em Construcción), Engenharia de 

Minas (Ingeniería Civil de Minas), Engenharia de Produção (Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión/Ingeniería Civil 

Industrial), Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica (Ingeniería Civil Mecánica), Fisioterapia (Kinesiología), Fonoaudiologia, 

Gestão Pública (Ciencia Política y Administración Pública), Medicina, Música (Interpretación y Docencia Musical), Nutrição, 

Odontologia e Psicologia. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 1 (uma) vaga; 

   julho de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga.  

  

29.  Universidad del Norte Barranquillas 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE – intermediário. 
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Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo (Arquitectura), Ciências Econômicas (Economía), Ciências do Estado (Ciencia 

Política y Gobierno), Ciências Contábeis (Contadoría Pública), Comunicação Social, Direito, Design (Diseño Gráfico/Diseño 

Industrial), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção (Ingeniería Industrial), Engenharia 

Mecânica, Pedagogia, Matemática, Medicina, Música, Psicologia e Relações Econômicas Internacionais (Negocios 

Internacionales / Relaciones Internacionales). 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 3 (três) vagas. 

 

30.  Universidad del Tolima 
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- intermediário. 

Cursos: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, 

Comunicação Social, Educação Física, Enfermagem, Estatística, Letras/Espanhol, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, 

Pedagogia e Zootecnia. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas.  

 

31.  Universidad Industrial de Santander  
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- intermediário. 

Cursos: Biomedicina (Microbiologia e Bioanálise), Ciências Biológicas, Design, Direito, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas, 

Engenharia Química, Filosofia, Física, Fisioterapia, Geologia, História, Letras/Espanhol, Letras/Inglês, Matemática, Medicina, 

Música, Nutrição, Química e Química Tecnológica. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 1 (uma) vaga; 

   agosto de 2015 a dezembro de 2016: 2 (duas) vagas.  

 

32.  Universidad Nacional de Colombia  
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- intermediário. 

Cursos: Administração (Administración de Empresas), Antropologia, Arquitetura e Urbanismo (Arquitectura), Ciências 

Biológicas (Biología), Ciências Contábeis (Contaduría Pública), Ciências Econômicas (Economía), Ciências Sociais (Sociología), 

Design (Diseño Gráfico), Direito, Enfermagem, Engenharia Agrícola e Ambiental (Ingeniería Agrícola), Engenharia Civil 

(Ingeniería Civil), Engenharia de Produção (Ingeniería Industrial), Engenharia Elétrica (Ingeniería Civil Eléctrica), Engenharia 

Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química (Ingeniería Química), Estatística, Farmácia, Filosofia, Física, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, História, Letras/Espanhol (Español y Filología Clásica/Estudios Literarios/Linguística), 

Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Música (Música/Música Instrumental), Nutrição, Odontologia, Psicologia, 

Química e Terapia Ocupacional Zootecnia. 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   agosto de 2015 a novembro de 2015: 3 (três) vagas. 

33. Universidad Surcolombiana - USCO  

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- intermediário. 

Cursos: Administração (Administración de Empresas), Aquacultura, Artes Visuais, Ciências Contábeis (Contaduría Pública), Ciências 

Econômicas (Economía), Comunicação Social, Controladoria e Finanças, Direito, Educação Física,  Enfermagem, Engenharia Agrícola 

e Ambiental (Ingeniería Agrícola),Física, Matemática, Medicina, Pedagogia e Psicologia. 
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Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

     agosto de 2015 a novembro de 2015: 3 (três) vagas. 

 

PERU 

 

34.  Universidad César Vallejo 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- intermediário. 

Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências do Estado, Comunicação Social (Ciências da 

Comunicação e Marketing), Design, Direito, Enfermagem, Engenharia Agrícola e Ambiental (Engenharia Agroindustrial), 

Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção (Engenharia Industrial), Medicina, Nutrição, Odontologia, 

Pedagogia (Educação inicial e primária), Psicologia, Sistemas de Informação (Engenharia de Sistemas), Tecnologia em 

Radiologia e Turismo. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

                agosto de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga.  

 

35.  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- intermediário. 

Cursos: Antropologia, Arquivologia (Bibliotecologia y Ciencias de la Información), Artes Visuais, Biblioteconomia 
(Bibliotecologia y Ciencias de la Información), Ciências Sociais, Comunicação Social, Conservação e Restauração de Bens 
Culturais Móveis (Conservación y Restauración), Dança, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Letras 
(Lingüistica/Literatura) e Pedagogia (Educación). 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 5 (cinco) vagas; 

                agosto de 2015 a dezembro de 2015: 5 (cinco) vagas. 

 

 

VENEZUELA 

 

36.  Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE- intermediário. 

Curso: Medicina Veterinária. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   agosto de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga. 

 

 

EUROPA 

 

ALEMANHA 

 
37.  Hochschule Für Technik und Wirtschaft Dresden  TW Dresden 

 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Design, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 

Mecânica, Matemática Computacional. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
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Período: abril de 2015 a agosto de 2015: 1 (uma) vaga; 

                outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 1 (uma) vaga. 

 

38.  Hochschule Fulda  
 

Proficiência linguística exigida: Inglês - Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 

550 pontos, ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou FCE (A, B ou C), ou CPE (A, B ou C) ou CAE (A ou B). Ou Alemão -

Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70 %, ou comprovação de conhecimento de Alemão em um dos seguintes 

níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2 ou IELTS (mínimo 6.5). 

Cursos: Ciências Sociais (Social and Cultural Studies) e Relações Econômicas internacionais (International Business 

Administration). 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 1 (uma) vaga; 

   outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 1 (uma) vaga. 

 

39.  Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft  
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70 pontos, ou comprovação de conhecimento 

de Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Comunicação Social, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e 

Automação (Automotive Engineering for Sustainable Mobility), Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Geografia 

(Cartografia, Geomática e Topografia), Relações Econômicas Internacionais e Sistemas de Informação. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 1 (uma) vaga; 

                setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 1 (uma) vaga. 

 

40.  Hochschule Ostwestfalen-Lippe – University of Applied Sciences 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70 pontos, ou comprovação de conhecimento 

de Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Curso: Arquitetura e Urbanismo e Design (Interior Design). 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a agosto de 2015: 1 (uma) vaga; 

               setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 2 (duas) vagas. 

Observação: A instituição cobra uma taxa estimada em € 227 por semestre. 

 

41.  Hochschule Rhein-Waal 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Relações Econômicas Internacionais. 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: abril de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

                outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas. 

 

42.  Hochschule ULM für Technik, Informatik und Medien 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70 pontos, ou comprovação de conhecimento 

de Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Ciência da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia 

de Produção e Sistemas de Informação. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
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Período: abril de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

                outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 2 (duas) vagas. 

Observações: As vagas para Engenharia Elétrica serão ofertadas somente no primeiro semestre (de abril de 2015 a junho de 

2015); e as vagas para Engenharia de Controle e Automação serão ofertadas somente no segundo semestre (de outubro de 

2015 a dezembro de 2015). 

 

43.  Johannes Gutenberg- Universität Mainz  
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Antropologia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências do Estado, 

Ciências Sociais, Comunicação Social (Media), Direito, Farmácia, Filosofia, Física, Geologia, História, Letras/Alemão, 

Matemática, Química e Química Tecnológica. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 1 (uma) vaga; 

                outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 1 (uma) vaga. 

 

44.  Leibniz Universität Hannover 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B2, C1 ou C2. 

Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Socioambientais, 

Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de 

Produção, Geografia (Cartografia, Geomática e Topografia), História, Letras/Inglês, Letras/Alemão, Matemática, Química e 

Sistemas de Informação.  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: abril de 2015 a agosto de 2015: 2 (duas) vagas; 

                outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 2 (duas) vagas. 

 

45.  Ludwig-Maxilians-Universität München 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Letras/Alemão, Letras/Inglês, Letras/Linguística, Letras Clássicas/Grego e Letras Clássicas/Latim. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: abril de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

               outubro de 2015 a julho de 2016: 2 (duas) vagas. 

 

46.  Ruhr-Universität Bochum 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Antropologia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências do Estado, Ciências Sociais, Ciência 

Socioambientais, Comunicação Social (Media Science), Direito, Educação Física, História, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, Geografia, Letras/Alemão, Matemática, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Química, 

Sistemas de Informação e Teatro. 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

                outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas. 

 

47.  Technische Universität Dresden 
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Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, 

Matemática, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: abril de 2015 a agosto de 2015: 2 (duas) vagas; 

                outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 2 (duas) vagas. 

 

48.  Universität Augsburg  
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Administração, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Filosofia, História, 

Matemática. 

Vagas: 6 (seis) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: abril de 2015 a setembro de 2015: 3 (três) vagas; 

   outubro de 2015 a março de 2016: 3 (três) vagas. 

Observação: Estudantes devem pagar um valor estimado em € 96,00 (valor estimado) por semestre, que cobre o transporte 

público entre outros.  

 

49.  Universität Clausthal  
 

Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, 

Geologia, Sistema de Informação, Química, Química Tecnológica. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: abril de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 2 (duas) vagas. 

 

50.  Universität Bauhaus – Weimar 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Comunicação Social, Design, Engenharia Ambiental e Engenharia Civil. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um ano acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a fevereiro de 2016. 

 

51.  Universität des Saarlandes 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências 

Socioambientais, Direito, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, 

Farmácia, Filosofia, Geografia, História, Letras/Alemão, Letras/Francês, Letras/Espanhol, Matemática, Medicina, Pedagogia, 

Psicologia, Química, Sistemas de Informação, Música. 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

                setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vaga. 

 

52.  Universität Potsdam  
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Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Ciências Socioambientais, Direito, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Letras/Alemão, Matemática 

Computacional, Nutrição, Pedagogia, Psicologia. 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um ano acadêmico cada uma. 

Período: abril de 2015 a fevereiro de 2016. 

 

53.  Universität Regensburg  
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70 pontos, ou comprovação de conhecimento 

de Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Administração e Relações Econômicas Internacionais. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 1 (uma) vaga. 

 
54.  Universität Zu Köln   

 
Proficiência linguística exigida: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

53.a) Cursos: Letras/Alemão, História. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um ano acadêmico cada uma. 

Período: outubro de 2015 a julho de 2016. 

53.b) Cursos: Geologia 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um ano acadêmico cada uma. 

Período: outubro de 2015 a julho de 2016. 

Observação: Estudantes devem pagar um valor estimado em € 218,00 (valor estimado) por semestre, o que inclui seguro, 

transporte e comodidades do campus.  

 

55.  University of Applied Sciences Schmalkalden 
 
Proficiência linguística exigida: Alemão: Exame de Alemão do CENEX – FALE – mínimo 70%, ou comprovação de 

conhecimento de Alemão em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, 

B2, C1 ou C2, OU Inglês: TOEFL (papel) – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (computador) – mínimo 213 pontos, ou TOEFL 

(internet) mínimo 80 pontos, ou IELTS – mínimo de 6.0, ou CPE (A, B ou C), ou CAE (A, B ou C), ou Exame de Inglês do CENEX-

FALE – mínimo 550 pontos. 

Cursos: Administração, Ciência da Computação³, Ciências Econômicas³, Ciências do Estado, Controladoria e Finanças, Direito 

(Direito Empresarial)³, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica³, Engenharia Mecânica³, Engenharia 

Ambiental, Relações Econômicas Internacionais e Sistemas de Informação. 

Vagas: 15 (quinze) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: abril de 2015 a julho de 2015: 8 (oito) vagas; 

   outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 7 (sete) vagas. 

Observações: ¹Dar-se-á prioridade aos candidatos que comprovarem dupla proficiência linguística, em alemão e em inglês. ²O 

aluno selecionado que comprove proficiência somente em inglês poderá cursar apenas as disciplinas ministradas em inglês 

pela Fachhochschule Schmalkalden. ³Cursos ministrados em Inglês. 

 

 

BÉLGICA 

 

56.  HEC École de Gestión – Université de Liège (HEC – Ulg) 
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Proficiência linguística exigida: Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Francês em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B2, C1, C2, ou Exame 

de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 560 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 560 pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 220 

pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 83 pontos, ou IELTS mínimo 6.5. 

Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências do Estado, Controladoria e Finanças. 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas. 

 

57.  Institut dês Hautes Études des Communications Sociales (IHECS) 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Francês em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1, C2, ou 

Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (computador) 

mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS mínimo 6.0, ou CPE (A, B ou C), ou CAE (A, B ou C).  

Cursos: Comunicação Social. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 2 (duas) vagas. 

 

 

DINAMARCA 

58.  University of Copenhagen 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS mínimo 6.0, ou CPE 

(mínimo “C”), ou CAE (mínimo “B”). 

Cursos: Antropologia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 

Ciências Socioambientais, Engenharia de Alimentos, Direito, Farmácia, Letras/Inglês*, Matemática, Medicina Veterinária, 

Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Química. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

Observação: Não é aceito o Exame de proficiência do CENEX-FALE para o curso de Letras. 

 

 

ESLOVÊNIA 

 

59.  University of Ljubljana  
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS mínimo 6.0, ou CPE 

(A, B ou C), ou CAE (A, B ou C). 

Cursos: Direito. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2015 a junho de 2015: 1 (uma) vaga; 

   outubro de 2015 a fevereiro de 2016: 1 (uma) vaga. 

Observação: O estudante deve ter cursado pelo menos 2 (dois) anos do curso quando for fazer o intercâmbio. 

 

 

ESPANHA 
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60.  Universtat de les Illes Balears – UIB 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Direito, Enfermagem, Engenharia Agrícola e Ambiental, 

Filosofia, Física, Fisioterapia, Geografia, Letras/Espanhol, Letras/Inglês*, História, Matemática, Pedagogia, Psicologia, 

Química, Turismo. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 1 (uma) vaga; 

   setembro 2015 a fevereiro 2016: 1 (uma) vaga.  

 

61.  Universidad Autónoma de Barcelona 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70 pontos, ou comprovação de conhecimento 

de Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2.  

61.a) Curso: Ciências Biológicas.  

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: setembro de 2015 a junho de 2016. 

61.b) Curso: Ciências Econômicas.  

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: setembro de 2015 a junho de 2016.  

61.c) Curso: Geografia.  

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: setembro de 2015 a junho de 2016.  

61.d) Curso: História.  

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: setembro de 2015 a junho de 2016.  

61.e) Curso: Letras/Espanhol (Tradução, Interpretação e Estudos Interculturais).  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: setembro de 2015 a junho de 2016.  

61.f) Curso: Letras/Francês (Filologia Francesa).  

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: setembro de 2015 a junho de 2016.  

61.g) Curso: Medicina.  

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: setembro de 2015 a junho de 2016.  

61.h) Curso: Psicologia.  

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: setembro de 2015 a junho de 2016.  

61.i) Curso: Química (Química Tecnológica).  

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: setembro de 2015 a junho de 2016.  

61.j) Curso: Turismo.  

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: setembro de 2015 a junho de 2016.  

Observação: Vaga(s) não aproveitada(s) por algum curso não pode(m) ser transferida(s) a nenhum outro curso.  

 

62.  Universidad de Granada 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 
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Cursos: Administração, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia (Información y Documentación), Artes Visuais, 

Biomedicina (Bioquímica), Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Comunicação Social (Comunicación 

Audiovisual y Publicidad), Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, Educação Física, Enfermagem, Engenharia 

Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Sistemas (Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación) Engenharia Química, 

Estatística, Farmácia, Filosofia, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, Gestão Pública, História, 

Letras/Espanhol, Matemática, Matemática Computacional, Música (Historia y Ciencias de la Música), Nutrição, Odontologia, 

Pedagogia, Psicologia, Química, Terapia Ocupacional e Turismo. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro 2015 a fevereiro 2016: 2 (duas) vagas. 

 

63.  Universidad de Jaén 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Socioambientais, Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças, Direito, 

Enfermaria, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Minas, Fisioterapia, Geografia, 

Geologia (Ingeniería Geomática y Topográfica) Gestão Pública, História, Letras/Espanhol, Letras/Inglês, Pedagogia, Psicologia, 

Química e Turismo. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro 2015 a julho 2015: 1 (uma) vaga; 

   setembro 2015 a janeiro 2016: 1 (uma) vaga.  

 

64.  Universidad de La Laguna 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2.  

Cursos: Ciências Econômicas e Relações Econômicas Internacionais. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas. 

 
65.  Universidad de León 

 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Administração, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, 

Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de Minas, Filosofia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Pedagogia. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro 2015 a fevereiro 2016: 2 (duas) vagas.  

 

66.  Universidad de Salamanca 
 
Proficiência Linguística exigida: Exame de Espanhol aplicado pela Faculdade de Letras da UFMG – mínimo 60%, ou exame de 

Espanhol em um dos seguintes níveis do "Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1, C2. 

Cursos: Administração, Arquivologia, Artes Visuais, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências 

Sociais, Ciência da Computação, Cinema de Animação e Artes Digitais (Comunicación Audiovisual), Direito, Enfermagem, 

Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Sistemas, Engenharia Mecânica, 

Engenharia Química, Estatística, Matemática, Farmácia, Filosofia, Física, Fisioterapia, Geografia, Geologia, Gestão Pública, 

História, Letras/Alemão, Letras/Francês, Letras/Inglês, Medicina, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Química, Sistemas de 

Informação, Terapia Ocupacional, Turismo.  
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Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a junho de 2015.  

 

67.  Universidad de Sevilla 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

67.a) Cursos: Comunicação Social. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 1 (uma) vaga; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 1 (uma) vaga. 

67.b) Cursos: Direito. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 1 (uma) vaga; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 1 (uma) vaga. 

67.c) Cursos: Geografia e Geologia. 

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015. 

 

68.  Universidad de València 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Espanhol em um dos seguintes níveis do “European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2.  

Cursos: Administração, Arquivologia, Biomedicina (Biochemistry and Biomedical Sciences), Ciências Biológicas, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Cinema de Animação e Artes Digitais (Comunicación Audiovisual), 

Comunicação Social (Journalism), Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, 

Engenharia Química, Farmácia, Filosofia, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, Gestão Pública (Political Sciences and 

Administration), História, Letras/Inglês, Letras/Espanhol, Letras/Tradução (Inglês, Francês ou Alemão), Matemática, Nutrição, 

Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Econômicas Internacionais, Turismo.  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho de 2015.  

 

69.  Universidad de Zaragoza 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2.  

Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 

Engenharia Química. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 1 (uma) vaga; 

setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 1 (uma) vaga. 

 

70.  Universidad Politécnica de Madrid 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

70.a) Cursos: Arquitetura e Urbanismo. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro 2015 a fevereiro 2016: 1 (uma) vaga.  

70.b) Cursos: Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
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Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 1 (uma) vaga; 

   setembro 2015 a fevereiro 2016: 1 (uma) vaga.  

70.c) Cursos: Ciência da Computação e Engenharia de Sistemas. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 1 (uma) vaga; 

     setembro 2015 a fevereiro 2016: 1 (uma) vaga.  

70.d) Cursos: Educação Física. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 2 (duas) vagas; 

     setembro 2015 a fevereiro 2016: 1 (uma) vaga.  

70.e) Cursos: Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Produção. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 1 (uma) vaga; 

     setembro 2015 a fevereiro 2016: 1 (uma) vaga.  

70.f) Cursos: Engenharia de Minas, Geologia e Engenharia Metalúrgica. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 1 (uma) vaga; 

     setembro 2015 a fevereiro 2016: 1 (uma) vaga.  

70.g) Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica e Engenharia Química. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro 2015 a julho 2015: 2 (duas) vagas; 

     setembro 2015 a fevereiro 2016: 1 (uma) vaga.  

 

71.  Universidad Santiago de Compostela 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social (Journalism), Direito, Enfermagem, 

Engenharia Química, Farmácia, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, Gestão Pública, História, Letras/Espanhol, Letras/Inglês, 

Matemática, Medicina, Odontologia, Psicologia, Pedagogia e Química. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre cada uma.  

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015. 

 

 

FINLÂNDIA 

 

72.  Karelia University of Applied Sciences 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês em um dos seguintes níveis do “Common European 

Framework of Reference for Languages”: B2, C1, C2. 

72. a) Cursos: Design, Enfermagem, Fisioterapia, Música, Relações Econômicas Internacionais.  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015: 2 (duas) vagas; 

 agosto de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas. 

72.b) Curso: Fisioterapia 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015: 1 (uma) vaga; 

  agosto de 2015 a dezembro de 2015: 1 (uma) vaga. 

 

 

73.  Lappeenranta University of Technology 
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Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos, ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou TOEFL ITP 460, ou IELTS 

mínimo 6.0, ou CPE (mínimo “C”), ou CAE (mínimo “B”). 

73.a) Cursos: Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, Relações Econômicas Internacionais, 

Sistema de Informação e Turismo. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015. 

73.b) Cursos: Engenharia Química. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015. 

 

 

 

FRANÇA 

 

74.  Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês em um dos seguintes níveis do “Common 

European Framework of Reference for Languages”: B1 ou B2, C1 ou C2, ou Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70%.  

Cursos: Arquitetura e Urbanismo. 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 3 (três) vagas; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 2 (duas) vagas.  

 

75.  Études Politiques de Lille 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Francês em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2.  

Cursos: Ciência do Estado.  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas;  

   setembro de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas.  

 

76.  Università di Corsica Pasquale Paoli 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70%, conhecimento de Francês - DELF, TCF, ou 

TEF um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2.  

Curso: Ciências Socioambientais, Turismo.  

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: setembro de 2015 a março de 2016.  

 

77.  Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês em um dos seguintes níveis do “Common 

European Framework of Reference for Languages”: B2, C1 ou C2, ou Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 80 pontos.  

Cursos: Ciências Biológicas, Comunicação Social, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, História, Letras/Francês, Matemática, 

Relações Econômicas Internacionais (Echanges Internationaux), Sistemas de Informação (Informatique) e Turismo (Culture et 

Patrimoines).  

Vagas: 6 (seis) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a junho de 2015: 3 (três) vagas; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 3 (três) vagas. 
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78.  Université Claude Bernard Lyon I 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês - DELF, TCF, do seguinte nível: B2, C1 e C2. 

Cursos: Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Educação Física, 

Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia, Pedagogia, Química, Terapia 

Ocupacional.  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015. 

 

79.  Université de Franche-Comté  
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de Exame de Francês - TCF ou TEF em um dos seguintes níveis do “Common 

European Framework of Reference for Languages”: B2, C1 ou C2. Comprovação de Exame de Francês do CENEX-FALE – 

mínimo 70%.  

Cursos: Letras/Francês.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: janeiro de 2015 a maio de 2015: 3 (três) vagas; 

   setembro de 2015 a dezembro de 2015: 2 (duas) vagas.  

Observação: Contrato de Seguro Social obrigatório aproximadamente de € 200 . 

 

80.  Université de Rennes I  
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Francês em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B2, C1 ou C2.  

Cursos: Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências do Estado (Political Science), Ciências Econômicas, 

Ciências Sociais (Political Science), Ciências Socioambientais, Comunicação Social (Marketing), Controladoria e Finanças, 

Direito, Engenharia Agrícola e Ambiental (Environment), Engenharia Ambiental (Environment), Engenharia de Alimentos 

(Food Processing), Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção (Production and Quality), Estatística, Filosofia, Física, 

Geologia, Gestão Pública (Public Administration), Matemática, Química e Química Tecnológica.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a dezembro de 2015: 3 (três) vagas.  

 

81.  Université Lille I – Sciences et Technologies 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 80 pontos, ou comprovação de conhecimento de 

Francês em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B2, C1 ou C2.  

Cursos: Administração, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Atuariais, Ciências Biológicas, Ciências da 

Computação (Informatique), Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Engenharia de Controle e Automação 

(Electrotechnique et Automatique), Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção (Gestion de la production 

industrielle), Geografia, Física, Matemática, Química e Sistemas de Informação.  

Vagas: 8 (oito) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 4 (quatro) vagas; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 4 (quatro) vagas.  

 

82.  Université Lille II – Droit et Santé 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Francês em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

82.a) Cursos: Ciências do Estado, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Direito, Educação Física.  

Vagas: 6 (seis) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
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Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 3 (três) vagas; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 3 (três) vagas.  

82.b) Cursos: Biomedicina (Farmácia), Farmácia, Medicina e Odontologia (Dental Surgery).  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 2 (duas) vagas.  

 

83.  Université Lille III – Sciences Humaines et Sociales  
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70 pontos, ou comprovação de conhecimento de 

Francês em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2. 

Cursos: Administração, Arquivologia (Documentation), Biblioteconomia, (Métiers des bibliothèques et de la documentation), 

Cinema de Animação e Artes Digitais (Etudes cinématographiques), Comunicação Social, Dança, Filosofia, História, 

Letras/Francês, Letras/Grego, Letras/Latin, Matemática, Música, Pedagogia (Sciences et métiers de l’éducation et de la 

formation) Psicologia. 

Vaga: 6 (seis) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 3 (três) vagas; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 3 (três) vagas. 

 

84.  Université Pierre et Marie Curie – Paris VI  
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70%, Comprovação de 

conhecimento de Francês - Teste de Francês Internacional – TFI (mínimo 500 pontos) ou comprovação de conhecimento de 

Francês - DELF, TCF, ou TEF um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, 

C1 ou C2.  

Cursos: Ciências Biológicas, Engenharia Mecânica, Física, Matemática.  

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 1 (uma) vaga; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 1 (uma) vaga.  

 

85.  Université Sorbonne Nouvelle – Paris III 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Francês do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Francês em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2.  

Cursos: Cinema de Animação e Artes Digitais, Filosofia, Letras/Francês e Teatro.  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 2 (duas) vagas 

  

 

HOLANDA 

 

86.  Universiteit Utrecht  
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 83 pontos, ou IELTS mínimo 6.0, ou CPE 

(A, B ou C). 

Cursos: Ciências Sociais. 

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015. 

  

87.  Vrije Universiteit Amsterdam 
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Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS mínimo 6.0, ou CPE 

(A, B ou C), ou CAE (A, B ou C). 

Cursos: Antropologia, Ciência do Estado, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Comunicação Social e Gestão Pública. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 2 (duas) vagas. 

 

 

INGLATERRA 

 

88.  The University of Nottingham 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês TOEFL (internet) mínimo de 87 pontos (sendo no mínimo: 19 no writing, 20 

no speaking e 19 no listening e reading), ou IELTS mínimo 6.5 (sendo no mínimo: 6.0 no reading, speaking e listening e 

writing). 

Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, 

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, 

Medicina, Medicina Veterinária, Música, Psicologia, Química, Relações Econômicas Internacionais. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a janeiro de 2016: 1 (uma) vaga. 

 

 

ITÁLIA 

 

89.  Università Degli Studi di Bologna  
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Italiano do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Italiano em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2.  

Cursos: Agronomia, Antropologia, Aquacultura (sediado em Cesena), Arquitetura e Urbanismo (sediado em Cesena), Artes 

Visuais (somente disciplinas teóricas), Biomedicina (Engenharia Biomédica - sediado em Cesena), Ciência da Computação, 

Ciências Biológicas, Ciências Econômicas (sediado em Bologna, Forli e Rimini), Ciências do Estado, Ciências Sociais, Ciências 

Socioambientais, Cinema de Animação e Artes Digitais (Cinema/ Television e Multimedia Production), Comunicação Social, 

Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (sediado em Ravenna), Controladoria e Finanças, Direito, Design de 

Moda (sediado em Rimini), Enfermagem, Engenharia Aeroespacial (sediado em Forli), Engenharia Civil, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estatística, Farmácia, Filosofia, Física, 

Fisioterapia (Scienze Motorie), Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, História, Letras/Grego, Letras Clássicas/Latim, 

Letras/Italiano, Matemática, Matemática Computacional, Medicina Veterinária (exceto aulas em laboratório), Música 

(somente disciplinas teóricas), Psicologia (sediado em Cesena), Química, Relações Econômicas Internacionais, Sistemas de 

Informação, Teatro e Turismo (sediado em Rimini).  

Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 5 (cinco) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 5 (cinco) vagas.  

 

90.  Università Degli Studi di Roma II – Tor Vergata  
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Italiano do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Italiano em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2.  
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Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia (Conservazione e Restauro del Libro e del Documento), Biblioteconomia 

(Conservazione e Restauro del Libro e del Documento), Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências 

Econômicas, Ciências do Estado, Comunicação Social, Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (História da Arte 

e Conservação de Bens Culturais), Educação Física, Enfermagem, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Civil, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Filosofia, Física, Fisioterapia, 

História, Letras/Italiano, Matemática, Medicina, Música (somente disciplinas teóricas), Museologia, Nutrição (Dietistica), 

Odontologia, Pedagogia, Química, Química Tecnológica, Sistemas de Informação, Teatro, Turismo e Tecnologia e Radiologia.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   outubro de 2015 a fevereiro de 2016 : 3 (três) vagas. 

 

OBS.: Exclusivamente para o curso de Direito: Período: novembro de 2015 a julho de 2016  

 
91.  Università Degli Studi di Siena  

 
Proficiência linguística exigida: Exame de Italiano do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de conhecimento de 

Italiano em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2.  

Cursos: Antropologia, Biomedicina (Técnicas de Laboratório Biomédico), Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Tecnologia em Radiologia, Direito, Enfermagem, 

Engenharia de Produção, Estatística, Farmácia, Filosofia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geologia, Gestão Pública, História, 

Letras/Italiano, Matemática, Medicina, Nutrição (Dietistica), Odontologia (Igiene Dentale), Pedagogia (sediado em Arezzo), 

Química e Sistemas de Informação.  

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: janeiro de 2015 a julho de 2015: 1 (uma) vaga;  

  setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 1 (uma) vaga. 

 

92.  Università di Napoli Orientale 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Italiano do CENEX-FALE – mínimo 70 %, ou comprovação de conhecimento de 

Italiano em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference for Languages”: B1, B2, C1 ou C2.  

Cursos: Letras/Italiano.  

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: janeiro de 2015 a julho de 2015: 1 (uma) vaga; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 1 (uma) vaga.  

 

 

NORUEGA 

 

93.  Universidade de Oslo 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês TOEFL (internet) mínimo de 60 pontos, ou IELTS (mínimo 5.0). 

Cursos: Antropologia, Ciências do Estado, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Comunicação 

Social, Direito, Engenharia Mecânica, Estatística, Física, Geografia, Geologia, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Química. 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   agosto de 2015 a dezembro 2015: 2 (duas) vagas. 

 

 

POLÔNIA 

 

94.  Wyzsza Szkola Kom unikacji i Zarzadzania (WSKiZ) 
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Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS mínimo 6.0, ou CPE 

(A, B ou C), ou CAE (A, B ou C). 

Cursos: Administração, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção. 

Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   outubro de 2015 a fevereiro 2016: 1 (uma) vaga. 

 

 

PORTUGAL 

 

95.  Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 
 
Cursos: Farmácia (1 vaga), Medicina (1 vaga), Nutrição (1 vaga) e Tecnologia em Radiologia (1 vaga). 

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas;  

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 2 (duas) vagas. 

 

96.  Escola Superior Gallaecia 
 
Cursos: Arquitetura e Urbanismo (Paisagismo), Artes Visuais e Design.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas;  

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas.  

 

97.  Instituto Politécnico de Bragança 
 
Cursos: Administração, Artes Visuais, Cinema de Animação e Artes Digitais (Animação e Produção Artística), Biomedicina 

(Engenharia Biomédica), Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Socioambientais, Comunicação Social, Design, 

Direito (Solicitadoria), Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Agrícola e Ambiental (Engenharia 

Agronômica), Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos (Ciência e Tecnologia Alimentar), Engenharia Elétrica (Engenharia 

Eletrotécnica), Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Medicina Veterinária 

(Enfermagem Veterinária), Música, Nutrição, Pedagogia, Sistemas de Informação (Engenharia Informática), Turismo e 

Zootecnia (Engenharia Zootécnica).  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2016 a fevereiro de 2016: 2 (duas) vagas.  

Fomento: Hospedagem e alimentação custeadas pelo IPB (Instituto Politécnico de Bragança).  

 

98.  Instituto Politécnico do Porto 
 
Cursos: Administração (Ciências Empresariais), Artes Visuais, Arquivologia (Ciências e Tecnologias da Documentação e 

Informação), Biblioteconomia (Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação), Ciências Contábeis, Ciências da 

Computação, Design, Direito (Solicitadoria), Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção (Engenharia e Gestão Industrial), Engenharia Química, 

Química, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia (Audiologia ou Terapia da Fala), Gestão de Serviços da Saúde (Saúde 

Ambiental), Música, Pedagogia (Educação Básica), Teatro, Tecnologia em Radiologia, Terapia ocupacional e Sistemas de 

Informação.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015 (para cursos na área da saúde: janeiro de 2015 a junho de 2015): 2 (duas) vagas;  

               setembro de 2015 a fevereiro de 2015 (para cursos na área da saúde: agosto de 2015 a janeiro de 2016): 3 (três) 

vagas.  
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99.  Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE 
 
Cursos: Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação (Informática), Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 

Ciências Socioambientais, Psicologia. 

Vagas: 6 (seis) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma, sendo uma para cada curso - com exceção de 

Ciências Sociais e Ciências Socioambientais, que dispõem de uma mesma vaga. 

Período: fevereiro de 2015 a junho de 2015. 3 (três) vagas;  

   setembro de 2015 a janeiro 2016: 3 (três) vagas.  

 

100.  Universidade de Coimbra 
 
Cursos: Letras/Grego, Letras/Latim, Letras/Português e Teatro.  

Vagas: 6 (seis) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a junho de 2015: 3 (três) vagas;  

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas.  

 

101.   Universidade de Évora 
 
Cursos: Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (2 vagas), Estatística (2 vagas), História (2 vagas), Matemática (2 

vagas), Matemática Computacional (2 vagas) e Museologia (2 vagas).  

Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 5 (cinco) vagas;  

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 5 (cinco) vagas. 

Observação: Vagas não ocupadas não podem ser preenchidas por candidatos de outro curso. 

 
102.   Universidade do Algarve  

 
102.a) Cursos na Escola Superior de Educação e Comunicação: Comunicação Social, Educação Física e Pedagogia.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas;  

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas.  

102.b) Cursos na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo: Administração e Turismo.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas.  

102.c) Cursos na Escola Superior de Saúde de Faro: Biomedicina (Farmácia), Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia (Terapia 

da Fala) e Nutrição.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas;  

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas.  

102.d) Cursos na Faculdade de Ciências e Tecnologia: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo (Arquitetura Paisagista), Ciências 

Biológicas, Ciências da Computação, Engenharia Ambiental, Química, Química Tecnológica e Sistemas de Informação 

(Engenharia Informática).  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas;  

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas.  

102.e) Cursos na Faculdade de Ciências e Tecnologia: Ciência da Computação (Engenharia Informática), Engenharia de 

Controle e Automação (Engenharia Eletrônica e Telecomunicações), Matemática Computacional (Engenharia Informática). 

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas;  

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas.  
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102.f) Cursos na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais: Arquivologia (Ciências Documentais e Editoriais), Artes Visuais, 

Biblioteconomia (Ciências Documentais e Editoriais), Letras/Português (Estudos Portugueses e Lusófonos), Pedagogia e 

Psicologia.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas.  

102.g) Cursos na Faculdade de Economia: Ciências Econômicas e Controladoria e Finanças.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas.  

102.h) Cursos no Instituto Superior de Engenharia: Engenharia de Alimentos (Engenharia Alimentar), Engenharia Civil e 

Engenharia Mecânica.  

Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas.  

  

103.    Universidade do Minho 
 
Cursos: Administração, Antropologia*, Biomedicina (Engenharia Biomédica)*, Ciência da Computação, Ciências Biológicas*, 

Ciências Econômicas, Ciências Sociais*, Ciências Socioambientais*, Comunicação Social, Direito, Engenharia Civil, Engenharia 

de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Filosofia, 

Física, Geografia, Geologia, História, Letras/Português, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Química, Química Tecnológica e 

Sistemas de Informação. 

Vagas: 48 (quarenta e oito) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma, sendo 2 (duas) para cada curso, exceto 

Antropologia, Biomedicina, Ciências Biológicas e Ciências Sociais que têm 1 (uma) vaga cada curso. 

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 24 (vinte e quatro) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 24 (vinte e quatro) vagas. 

Observação: vaga(s) não aproveitada(s) por algum curso não pode(m) ser transferida(s) a nenhum outro curso. As vagas de 

Antropologia, Ciências Sociais e Ciências Socioambientais podem ser remanejadas entre esses dois cursos. As vagas de 

Biomedicina e Ciências Biológicas podem ser remanejadas entre esses dois cursos. 

 

104.    Universidade do Porto 
 
104.a) Curso na Faculdade de Desporto: Educação Física.  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 2 (duas) vagas.  

104.b) Cursos na Faculdade de Letras: Comunicação Social, Filosofia, Geografia, História e Letras/Português.  

Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma, sendo 2 (duas) para cada um dos cursos.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 7 (sete) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 7 (sete) vagas.  

104.c) Cursos na Faculdade de Letras: Antropologia (Sociologia, Inovação e Políticas Sociais), Ciências Sociais (Sociologia, 

Inovação e Políticas Sociais), Ciências Socioambientais.  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 2 (duas) vagas. 

104.d) Cursos na Faculdade de Engenharia: Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção e Engenharia Química.  

Vagas: 16 (dezesseis) vagas com duração por ano acadêmico cada uma, sendo 2 (duas) para cada curso.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 16 (dezesseis) vagas. 

104.e) Cursos no Instituto de Ciências Biomédicas: Aquacultura (5 vagas), Medicina (5 vagas), Medicina Veterinária (2 vagas).  
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Vagas: 12 (doze) vagas com duração de um ano acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016: 3 (três) vagas. 

Observação: vaga(s) não aproveitada(s) por algum curso não pode(m) ser transferida(s) a nenhum outro curso. 

 

105.    Universidade de Lisboa  
 
105.a) Cursos no Instituto Superior de Economia e Gestão: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e 

Controladoria e Finanças.  

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 1(uma) vaga; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 1 (uma) vaga.  

105.b) Cursos no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas: Antropologia, Ciências do Estado, Ciências Sociais e 

Comunicação Social.  

Vagas: 12 (doze) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 6 (seis) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 6(seis) vagas.  

105.c) Cursos no Instituto Superior Técnico: Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção e Engenharia Química.  

Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 2 (duas) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 2 (duas) vagas.  

105.d) Cursos no Instituto Superior de Agronomia: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo (Arquitetura Paisagista), Engenharia 

de Alimentos, Ciências Biológicas, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Zootecnia.  

Vagas: 8 (oito) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  

Período: fevereiro de 2015 a julho de 2015: 4 (quatro) vagas; 

   setembro de 2015 a fevereiro de 2016: 4 (quatro) vagas.  

Observação: a(s) vaga(s) não aproveitada(s) por algum curso não pode(m) ser transferida(s) a nenhum outro curso.  

  

 

 

REPÚBLICA TCHECA 

 

106.    Charles University in Prague  
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Tcheco em um dos seguintes níveis do “Common 

European Framework of Reference for Languages”: B2, C1 ou C2. 

Cursos: Artes Visuais. 

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um ano acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016. 

 

 

SUÉCIA 

 

107.    KTH Royal Institute of Technology 
 
Proficiência linguística exigida: Exame de Inglês do CENEX-FALE – mínimo 550 pontos, ou TOEFL (papel) – mínimo 550 

pontos, ou TOEFL (computador) mínimo 213 pontos ou TOEFL (internet) mínimo de 80 pontos, ou IELTS mínimo 6.0, ou CPE 

(A, B ou C), ou CAE (A, B ou C). 

Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia de Produção, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Química. 
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Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2015 a junho de 2015: 2 (duas) vagas; 

  agosto de 2015 a janeiro de 2016: 2 (duas) vaga. 

 

 
 
 
Eduardo Viana Vargas 
Diretor 
Diretoria de Relações Internacionais - DRI 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
11 de fevereiro de 2014. 
 
Av. Antônio Carlos, 6627 - 31270-901 - Belo Horizonte/MG - Brasil - Caixa Postal 1621 

Telefone: +55 (31) 3409.4025 - Fax: +55 (31) 3409.4586 - e-mail: info@dri.ufmg.br 

mailto:info@dri.ufmg.br


38 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 002 – 2014 
ANEXO “Critérios e Pontuação” 

 
O processo seletivo do Programa Minas Mundi é constituído de duas Etapas (item 8 do Edital). 
A tabela abaixo apresenta os critérios e a pontuação que serão considerados na Primeira Etapa. 

1ª Etapa (7 pontos atribuídos pela DRI) 

1
o
 Quesito Avaliado (2 pontos) 

Carga Horária 
Integralizada 

Até 10% 
da CH 

11% a 
20% da 

CH 

21% a 
25% da 

CH 

26% a 
30% da 

CH 

31% a 
35% da 

CH 

36% a 
40% da 

CH 

41% a 
45% da 

CH 

46% a 
55% da 

CH 

56% a 
60% da 

CH 

61% a 
65% da 

CH 

66% a 
70% da CH 

71% a 
75% da 

CH 

76% a 
85% da 

CH 

86% a 
90% da 

CH 

Acima 
de 

90% 

1) Cálculo 
proporcional da 
Carga Horária 
Integralizada 
(CHI) pelo 
estudante até o 
2º semestre de 
2012 

0 pontos 
0,6 

pontos 
1,0 ponto 

1,2 
pontos 

1,4 
pontos 

1,6 
pontos 

1,8 
pontos 

2,0 
pontos 

1,7 
pontos 

1,5 
pontos 

1,3 pontos 
1,1 

pontos 
0,9 

pontos 
0,7 

pontos 
0,5 

pontos 

2o Quesito Avaliado (5 pontos)     

Rendimento 
Semestral 

Global 

Entre os 
5% 

melhores 
RSGs do 

curso 

Entre os 
10% 

melhores 
RSGs do 

curso 

Entre os 
15% 

melhores 
RSGs do 

curso 

Entre os 
20% 

melhores 
RSGs do 

curso 

Entre os 
25% 

melhores 
RSGs do 

Curso 

Entre os 
30% 

melhores 
RSGs do 

curso 

Entre os 
35% 

melhores 
RSGs do 

curso 

Entre os 
40% 

melhores 
RSGs do 

curso 

Entre os 
45% 

melhores 
RSGs do 

curso 

Entre os 
50% 

melhores 
RSGs do 

curso 

Abaixo 
dos 50% 
melhores 
RSGs do 

curso 

    

2) RSG do 
estudante em 
relação aos RSGs 
médios do 
curso* 

5,0 
pontos 

4,5 
pontos 

4,25 
pontos 

4,0 
pontos 

3,5 
pontos 

3,0 
pontos 

2,5 
pontos 

2,0 
pontos 

1,5 
pontos 

1,0 ponto 0 pontos     

 

Observação: Para efeitos de cálculo do 2º Quesito Avaliado na Primeira Etapa serão considerados os RSGs disponibilizados 

pelo DRCA no período em que o CECOM processar o cálculo em questão. O CECOM irá informar a cada candidato o RSG 

usado no cálculo do 2º Quesito e a data em que o cálculo foi processado pelo CECOM. 

 

A tabela abaixo, por sua vez, apresenta os critérios e a pontuação que serão considerados na Segunda Etapa. 

2ª Etapa (13 pontos atribuídos pela Comissão Examinadora) 

Quesitos Avaliados Deficiente Fraco Regular Bom Excelente 

1) Currículo (iniciação científica, monitoria, extensão, experiência profissional) – 2 pontos 0 pontos 0,5 pontos 1,0 ponto 1,5 pontos 2,0 pontos 

2) Carta de Intenção / Proposta de Intercâmbio – 2 pontos 0 pontos 0,5 pontos 1,0 ponto 1,5 pontos 2,0 pontos 

3) Conhecimento sobre a instituição estrangeira – 2 pontos 0 pontos 0,5 pontos 1,0 ponto 1,5 pontos 2,0 pontos 

4) Conhecimento e capacidade de divulgação da UFMG no exterior – 2 pontos 0 pontos 0,5 pontos 1,0 ponto 1,5 pontos 2,0 pontos 

5) Benefícios acadêmicos e pessoais trazidos pelo intercâmbio – 2 pontos 0 pontos 0,5 pontos 1,0 ponto 1,5 pontos 2,0 pontos 

6) Contribuição à UFMG quando do retorno do intercâmbio – 2 pontos 0 pontos 0,5 pontos 1,0 ponto 1,5 pontos 2,0 pontos 

7) Conhecimentos relacionados ao curso do candidato na UFMG - 1 ponto 0 pontos 0,25 pontos 0,5 ponto 0,75 pontos 1,0 ponto 

 
Orientações para a arguição oral dos candidatos aprovados na Primeira Etapa. 
A arguição oral (Segunda Etapa do processo seletivo) versará sobre os temas abaixo relacionados: 

- Proposta acadêmica para o intercâmbio; 
- Conhecimento sobre a instituição estrangeira; 
- Conhecimento e capacidade de divulgação da UFMG no exterior; 
- Benefícios acadêmicos e pessoais trazidos pelo intercâmbio; 
- Contribuição à UFMG quando do retorno do intercâmbio. 
- Conhecimentos relacionados ao curso do candidato na UFMG. 
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Critérios para desempate 
 

Serão tomados como critérios de desempate na Primeira Etapa da Seleção (item 8.2), na seguinte ordem e em 
conformidade com o Anexo “Critérios e Pontuação”:  

1º) a pontuação recebida no quesito 2 (Rendimento Semestral Global) da Primeira Etapa;  

2º) a pontuação recebida no quesito 1 (Carga Horária Integralizada) da Primeira Etapa;  

3º) a Carga Horária Integralizada;  

4º) o RSG. 

Serão tomados como critérios de desempate na Segunda Etapa da Seleção (item 8.3), na seguinte ordem e em 
conformidade com o Anexo “Critérios e Pontuação”:  

1º) a pontuação recebida no quesito 2 (Rendimento Semestral Global) da Primeira Etapa;  

2º) a pontuação recebida no quesito 1 (Carga Horária Integralizada) da Primeira Etapa;  

3º) pontuação recebida no quesito 1 (Currículo) da Segunda Etapa;  

4º) pontuação recebida no quesito 3 (Conhecimento da Instituição Estrangeira) da Segunda Etapa. 

5º) a Carga Horária Integralizada;  

6º) o RSG. 

 
 
 
 
 
Eduardo Viana Vargas 
Diretor 
Diretoria de Relações Internacionais - DRI 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
11 de fevereiro de 2014. 

Av. Antônio Carlos, 6627 - 31270-901 - Belo Horizonte/MG - Brasil - Caixa Postal 1621 
Telefone: +55 (31) 3409.4025 - Fax: +55 (31) 3409.4586 - e-mail: info@dri.ufmg.br 

 
 

mailto:info@dri.ufmg.br
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EDITAL DE SELEÇÃO 002 – 2014 
ANEXO ”Fundo de Apoio” 

 
As Bolsas de Intercâmbio Internacional terão como base os valores expressos na seguinte tabela. Para calcular o eventual 
benefício a ser percebido pelo candidato selecionado, basta localizar o valor da bolsa considerando o nível socioeconômico 
do candidato e o local de realização do intercâmbio. Tal valor deverá então ser multiplicado pelos meses de intercâmbio 
regular que o estudante irá cumprir no exterior, descontados os eventuais auxílios instalação, deslocamento ou moradia 
percebidos pelos intercambistas no caso daquelas instituições arroladas no Anexo “Instituições e Vagas” que concedam 
algum benefício suplementar aos intercambistas. 
 

Nível Socioeconômico 
Europa I, Canadá e 

Israel 
Europa II e EUA México América do Sul 

0 a 6 R$ 2.400,00 R$ 2.160,00 R$ 1.920,00 R$ 1.680,00 

6,5 a 8 R$ 2.000,00 R$ 1.800,00 R$ 1.600,00 R$ 1.400,00 

8,5 a 11 R$ 1.600,00 R$ 1.440,00 R$ 1.280,00 R$ 1.120,00 

11,5 ou superior R$ 1.200,00 R$ 1.080,00 R$ 960,00 R$ 840,00 

 

Europa I: Inglaterra, Paris (França), Roma e Bolonha (Itália), Oslo (Noruega), Copenhagen (Dinamarca), Berlin e Munique 

(Alemanha) 

Europa II: demais cidades e países da Europa não contemplados em Europa I 

Os Auxílios Mobilidade Internacional serão concedidos conforme a tabela a seguir. 

Destino 
Países da América do 

Sul 
Países da América do 

Norte 
Países da Europa Países da Ásia 

Valor do auxílio R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.300,00 R$ 2.600,00 

 

*Os critérios adotados pela FUMP para a classificação socioeconômica dos candidatos estão discriminados no “ Anexo 

Fump” página 43 deste Edital. 

 

Eduardo Viana Vargas 
Diretor 
Diretoria de Relações Internacionais - DRI 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
11 de fevereiro de 2014. 
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EDITAL DE SELEÇÃO 002 – 2014 
ANEXO ”Compromissos do Estudante” 

 
 
1. DOS COMPROMISSOS DO ESTUDANTE SELECIONADO NO ÂMBITO DO MINAS MUNDI - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO 

INTERNACIONAL PARA GRADUAÇÃO DA UFMG 

1.1. Antes da saída para o intercâmbio 

1.1.1. Observar atentamente as regras estabelecidas no Edital de Seleção 002 - 2014; 

1.1.2. Apresentar documentação completa e correta à DRI em data estipulada por esta Diretoria a ser 

encaminhada à instituição estrangeira, sob pena de ser rebaixado ao final da fila de excedentes e, no limite, 

de eliminação; 

1.1.3. Apresentar à DRI o Plano de Atividades Acadêmicas, devidamente preenchido e assinado pelo Coordenador 

do Colegiado de Curso; 

1.1.4. Ter cursado pelo menos 20% (vinte por cento) dos créditos antes da saída para o intercâmbio;  

1.1.5. Contratar seguro-saúde de ampla cobertura que inclua, pelo menos, assistência médico-hospitalar, 

cobertura dos custos de acidentes pessoais, invalidez e repatriação, apresentando comprovante da 

contratação à DRI. 

1.1.6. Zelar pelo pagamento das taxas devidas a título de reserva de alojamento na universidade estrangeira 

mesmo em caso de desistência da realização do intercâmbio, cumprindo assim as exigências estabelecidas 

nos contratos específicos de locação. 

1.1.7. Os candidatos não deverão entrar em contato com as instituições estrangeiras deste edital, até que 

recebam orientação da DRI para fazê-lo. 

1.2. Durante o intercâmbio 

1.2.1. Arcar com os custos de hospedagem, alimentação, transporte e seguro-saúde relativos ao período do 

intercâmbio, bem como com outras despesas eventuais, exceto os casos previstos no Edital de Seleção, 

apresentando à DRI a Declaração de Condições Financeiras; 

 1.2.2 Cursar as disciplinas e desenvolver as atividades previamente selecionadas no Plano de Atividades Acadêmicas 

e devidamente pré-aprovadas pelo Colegiado de Curso, observando o mínimo exigido, ou seja, atividades 

acadêmicas equivalentes a 12 créditos com aproveitamento satisfatório; 

Parágrafo Primeiro: no caso de a instituição estrangeira exigir um número de créditos inferior àquele previsto       

no subitem 11.8.3 do edital, o estudante deverá cumprir o limite mínimo estabelecido pela UFMG, no 

referido item; no caso de a instituição estrangeira exigir um número de créditos superior àquele previsto no 

subitem 11.8.3 do edital, o estudante deverá cumprir o limite mínimo exigido pela instituição estrangeira. 

Parágrafo Segundo: o intercambista que for selecionado para estudar na Universidade de Algarve – Portugal -   
deverá cumprir o total de 30 ECST, conforme solicitado por esta instituição.   

1.2.3. Observar o regulamento das instituições estrangeiras anfitriãs e zelar pelo decoro acadêmico;  

1.2.4. Divulgar a UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais e o Brasil na instituição estrangeira anfitriã. 

1.3. Após o intercâmbio 

1.3.1. Responder e enviar por e-mail à DRI o questionário de avaliação do intercâmbio e o guia prático. A DRI 

enviará os formulários por e-mail ao intercambista no momento oportuno; 

1.3.2. Cumprir as atividades extracurriculares estabelecidas previamente à realização do intercâmbio pelos 

respectivos Colegiados de Curso em atenção aos incisos §1 º ao §5 º do artigo 10º da Resolução 03/12 do 

CEPE; 



42 
 

1.3.3. Auxiliar os futuros intercambistas na sua preparação para intercâmbio no exterior. 

2. DO CANDIDATO EXCEDENTE 

2.1. Após o estudante selecionado ter entregado a documentação dentro do prazo estabelecido pela DRI, não há como 

prever se e quando haverá desistência. 

2.2. O candidato excedente deverá providenciar o exame de língua exigido pela instituição estrangeira para a qual ficou 

como excedente, pois, caso venha a ser chamado a ocupar vaga, deverá apresentar um dos referidos exames de 

língua que constam do item IV do Edital de Seleção 002 - 2014. 

2.3. O candidato excedente deverá realizar a confirmação formal prevista no item 11.9 do presente Edital. 

3. DAS SANÇÕES 

3.1. O descumprimento dos compromissos assumidos sujeitará o estudante selecionado a responder a processo 

administrativo disciplinar e a ressarcir os valores recebidos através do programa Minas Mundi. 

 

 

 

Eduardo Viana Vargas 
Diretor 
Diretoria de Relações Internacionais - DRI 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
11 de fevereiro de 2014. 
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EDITAL DE SELEÇÃO 002 – 2014 
ANEXO “Fump” 

 

1. DA CLASSIFICAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

1.1. O estudante selecionado no âmbito do Minas Mundi pode pleitear auxílio do Fundo de Apoio ao Intercâmbio 
Internacional Discente da UFMG, nos termos do item 3.2 deste Edital. 

1.2. O pleito de que trata o subitem 1.1 se dará exclusivamente pela internet, no endereço 

<www.Fump.ufmg.br/dri/apoio>, e deverá ser feito por todos os interessados, inclusive os estudantes assistidos 

pela Fump. 

1.3. Todos os pleiteantes deverão preencher um questionário próprio, na página da solicitação, exceto os estudantes 
assistidos pela Fump cujo estudo socioeconômico esteja em vigor na data do pleito. 

1.3.1. Os estudantes assistidos pela Fump com estudo socioeconômico em vigor na data do pleito terão seu 
questionário preenchido automaticamente a partir dos dados de seu próprio estudo socioeconômico. 

1.4. A finalização do processo de solicitação ser 

1.5. á informada por uma mensagem automática de sucesso, que deverá ser impressa e guardada pelo pleiteante, e 
aqueles que não finalizarem o processo serão considerados desistentes do pleito. 

1.6. Os indicadores socioeconômicos e culturais medidos no questionário citado no subitem 1.3, para o caso de o 

estudante estar cursando sua primeira graduação, são sobre a posse de imóveis além da residência, sobre a escola 
onde concluiu a maior parte do ensino médio, sobre a atual situação de trabalho, sobre a posse de veículos 
automotores e sobre a renda bruta de todos os membros do núcleo familiar. 

1.7. Os indicadores socioeconômicos e culturais medidos no questionário citado no subitem 1.3, para o caso de o 

estudante já ter completado outro curso de graduação, são os mesmos do subitem  1.6, acrescidos de informações 

sobre o cargo/profissão que exercia ou exerce atualmente. 

1.8. Ao finalizar o preenchimento do questionário citado no subitem 1.3, o pleiteante receberá uma confirmação, que 
conterá uma lista de cópias de documentos a ser protocolada na Fump para comprovação das informações 
declaradas, a qual poderá incluir as seguintes: 

1.8.1. Do estudante pleiteante: uma foto 3x4, documento de identidade, CPF, além de uma declaração preenchida e 
assinada, onde o estudante declara a responsabilidade pela veracidade das informações declaradas, conforme 
modelo próprio; 

1.8.2. De todos os membros do núcleo familiar (pais, irmãos, cônjuges filhos, outros parentes ou outros moradores 
que comprovem dependência através de guarda, tutela, curatela ou adoção), incluindo o próprio pleiteante: 
carteira de trabalho; comprovante de recebimento de salário ou contracheque (caso não exista o documento, 
declaração de próprio punho) e/ou, se for o caso, comprovante de aposentadoria ou pensão (extrato do 

benefício emitido em www.inss.gov.br); declaração de imposto de renda de pessoa física exercício 2014 – 

ano calendário 2014 (com recibo e todas as páginas); 

1.8.3. Comprovante de IPTU e a última conta de luz da residência atual; 

1.8.4. Documentos dos veículos automotores de posse dos membros do núcleo familiar, além dos respectivos 
comprovantes de pagamento de IPVA; 

1.8.5. Certidão de nascimento dos filhos do pleiteante menores de 18 anos, se houver; 

1.8.6. Documento oficial de guarda, tutela, curatela ou adoção, se houver algum membro do núcleo familiar nessa 
condição; 

1.8.7. Certidões de óbito de pais, cônjuges e outros membros do núcleo familiar, se houver. 

http://www.fump.ufmg.br/dri/apoio
http://www.inss.gov.br/
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1.9. Todas as cópias devem ser legíveis e atuais e, além disso: 

1.9.1. Todas as declarações ou comprovantes de salário e/ou rendimento, obrigatoriamente, devem ter sido 
emitidos até 40 (quarenta) dias antes das datas para o protocolo, previstas nos itens 1.8 e 1.9 deste Anexo; 

1.9.2. No caso das carteiras de trabalho, deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, cópias autenticadas das 
páginas de identificação (frente e verso), qualificação e último contrato de trabalho (incluindo a próxima 
página em branco) identificando a quem pertence cada uma das páginas copiadas; 

1.9.3. As declarações de próprio punho serão aceitas única e exclusivamente nos casos de inexistência do 
documento formal de comprovação de rendimentos, deverão ser individuais (uma para cada declarante) e 
devem, obrigatoriamente, conter nome, CPF, esclarecimento completo da situação declarada, data e 
assinatura. 

1.10. O pleiteante deverá imprimir a lista de documentos solicitada ao final do preenchimento do questionário citado no 
subitem 1.3 e protocolar ou enviar pelo correio (exigindo comprovante de entrega), na Coordenadoria de 
Recepção, Cadastro e Agendamento da Fump, a documentação completa. 

1.11. O pleiteante assume inteira responsabilidade pela entrega de todos os documentos solicitados e, caso a 
documentação protocolada esteja incompleta, desatualizada ou ilegível, isto acarretará a sumária exclusão do 
processo de classificação socioeconômica e consequente impossibilidade de obtenção de auxílio do Fundo de Apoio 
ao Intercâmbio Internacional Discente da UFMG. 

2. DOS PRAZOS 

2.1. O prazo para a solicitação do auxílio do Fundo de Apoio ao Intercâmbio Internacional Discente da UFMG será de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de divulgação do resultado final do processo, prevista subitem 9.1 deste 
Edital;  

2.2. O prazo para o protocolo ou envio pelo correio dos documentos listados ao final da solicitação do auxílio será de 30 
(trinta) dias, contados a partir da data prevista no subitem 9.1 deste Edital;  

2.3. A não observância dos prazos indicados nos subitens 2.1 e 2.2 deste Anexo 2.2 caracterizará a desistência do 

pleiteante ao auxílio do Fundo de Apoio ao Intercâmbio Internacional Discente da UFMG; independentemente de o 
pleiteante estar classificado como aprovado, excedente prioritário ou excedente potencial, de acordo com as 
definições constantes no subitem 9.1 deste Edital; 

2.4. A Fump apresentará à DRI o resultado da classificação socioeconômica dos estudantes pleiteantes em até 90 

(noventa) dias, contados a partir da data prevista no subitem 9.1 deste Edital.  

2.5. Os candidatos excedentes, sejam eles prioritários ou potenciais, convocados pela DRI a ocupar vagas geradas por 
eliminação ou desistência de candidatos inicialmente selecionados e que tiverem solicitado o auxílio do Fundo de 
Apoio ao Intercâmbio Internacional Discente da UFMG conforme os subitens 2.1 e 2.2 deste Anexo, estarão sujeitos 
à disponibilidade orçamentária na data de sua convocação. 

2.6. A DRI terá 30 (trinta) dias para informar individualmente os pleiteantes dos resultados.  
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