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MINAS MUNDI 

PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL PARA GRADUAÇÃO DA UFMG 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 01 – 2018 
 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
torna público este Edital de Seleção de estudantes de graduação da UFMG para a realização de 
intercâmbio no exterior, no âmbito do Programa Minas Mundi - Programa de Mobilidade 
Internacional para Graduação da UFMG, elaborado em observância à Resolução Nº 03/2012 do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e 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, cujas vagas e condições estão listadas no Anexo I, 
proporcionando a estudantes de graduação da UFMG uma experiência acadêmica internacional 
que integrará seu currículo e Histórico Escolar. 
 
2. DO PÚBLICO ALVO E DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA  

 
2.1 Poderão se inscrever no processo seletivo e participar da mobilidade do Programa Minas Mundi 
os candidatos que atenderem a todos os requisitos abaixo: 

 
2.1.1 Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da UFMG. 
 
2.1.2 Ter concluído pelo menos 20% dos créditos necessários para integralização curricular 
(Art. 9.1 da Resolução do CEPE 03/2012) do atual curso da UFMG no qual está 
matriculado, no ato da inscrição, e não ultrapassar o limite máximo de créditos necessários 
para a integralização curricular, no momento da mobilidade. 
 
2.1.3 Comprovar, no ato da inscrição, o nível de proficiência em língua(s) estrangeira(s) 
para o(s) país(es) de destino almejado(s). 

 
2.2 Não poderão se inscrever ou participar do Programa: 

 
2.2.1 Estudantes que estiverem afastados das atividades da UFMG para a realização de 
mobilidade nacional ou internacional. 
 
2.2.2 Estudantes que estiverem com trancamento total de matrícula entre o início do 
período das inscrições e o término do período de escolha da instituição de destino. 
 
2.2.3 Estudantes que, no ato da inscrição ou depois de selecionados, já tenham se 
afastado das atividades da UFMG para a realização de intercâmbio internacional por quatro 
ou mais semestres, consecutivos ou não (Art. 13 da Resolução do CEPE 03/2012). 
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2.2.4 Estudantes que estiverem respondendo a processo administrativo disciplinar no 
âmbito da UFMG no ato da inscrição ao edital ou após terem sido selecionados.  
 
2.2.5 Estudantes selecionados para o Programa Minas Mundi, em edições anteriores, que 
tenham desistido da mobilidade após a emissão da carta de aceite pela instituição 
estrangeira ou que tenham descumprido prazos e outras regras internas da UFMG ao longo 
do processo de candidatura à instituição estrangeira, sem justificativa plausível e 
consentimento da DRI. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições serão realizadas das 00h00 do dia 26 de abril às 23h59 do dia 06 de maio de 
2018, horário de Brasília. 
 
3.2 A submissão das inscrições será feita exclusivamente por meio do portal MinhaUFMG 
<www.minha.ufmg.br>. 
 
3.3 A submissão da inscrição pelo candidato significa o total conhecimento e a irrestrita 
concordância com o conteúdo deste edital e do Informativo Minas Mundi 2018/2019. 
 
3.4 Não serão aceitas inscrições fora do prazo previsto neste Edital. 
 
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DE CANDIDATURA  
 
4.1 O candidato deverá acessar o portal MinhaUFMG usando seu login pessoal e preencher o 
“Formulário de Inscrição” que estará disponível, durante o período especificado na seção 3, no 
portal MinhaUFMG, em Programas de Mobilidade Internacional da DRI - UFMG. 
 
4.2 Inscrições que apresentem quaisquer incorreções ou dados incompletos não serão aceitas. 
 
4.3 O candidato deverá indicar no “Formulário de Inscrição” a(s) língua(s) estrangeira(s) para a(s) 
qual/quais tenha certificado(s) de proficiência linguística e fazer o upload desse(s) certificado(s) no 
ato da candidatura. Não há limite para o número de línguas estrangeiras indicadas desde que o 
candidato possa comprovar essa(s) proficiência(s) por meio de certificado(s). 
 

4.3.1 Essa exigência não se aplica aos candidatos que tenham como objetivo a mobilidade 
para países e instituições nas quais o português seja a língua oficial ou a língua de 
instrução. 
 

4.4 No momento da inscrição, deverá ser feito o upload do(s) certificado(s) de proficiência em língua 
estrangeira. Cada candidato deverá submeter, para cada idioma que indicar, o(s) certificado(s) de 
nível mais alto que possuir, observando, quando houver, as exigências de certificado(s) de 
proficiência específico(s) feitas pela(s) instituição(ões) de interesse, conforme identificado no 
ANEXO I. Os formatos aceitos são: PDF, PNG, GIF, JPG e JPEG com o tamanho máximo de 1 MB 
por arquivo. A não submissão desse(s) documento(s) resultará no indeferimento da candidatura. 
 

4.4.1 O(s) certificado(s) de proficiência em língua estrangeira apresentado(s) deverá(ão) 
estar válido(s) no momento da inscrição, sendo responsabilidade do estudante garantir que 

http://www.minha.ufmg.br/
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tenha um certificado de proficiência válido no momento da mobilidade, observando as 
exigências da instituição de destino, sob pena de por esta ser recusado. 

 
4.5 Serão automaticamente processadas, no portal MinhaUFMG, as informações referentes à 

matrícula, ao Histórico Escolar, ao RSG (Rendimento Semestral Global), à carga horária cursada e 

ao tempo de integralização de cada candidato, da forma como registrados no portal MinhaUFMG 

no ato da inscrição. 

4.6 Cada candidato deverá inserir em campo específico do “Formulário de Inscrição”, em espaço 

delimitado para tal fim, uma ou mais Carta(s) de Intenções, na(s) língua(s) do(s) certificado(s) de 

proficiência apresentados no ato da inscrição, limitada(s) a um máximo de 4.000 caracteres, 

incluindo espaçamentos. Os quesitos da(s) Carta(s) de Intenções serão especificados no Anexo II 

deste Edital. 

4.6.1 Aos candidatos que tenham como objetivo a mobilidade para países e instituições 
nas quais o português seja a língua oficial ou a língua de instrução, a Carta de Intenções 
deverá ser escrita em português. 
 

4.7 Cada candidato deverá fazer o upload, em campo específico do “Formulário de Inscrição”, de 
um ou mais vídeo(s), com duração mínima de 1 minuto e máxima de 3 minutos, gravado(s) na(s) 
língua(s) do(s) certificado(s) de proficiência apresentado(s) no ato da inscrição e de acordo com os 
quesitos especificados no Anexo III deste Edital. O formato aceito é MP4 no tamanho máximo de 
150 MB.  
 

4.7.1 Aos candidatos que tenham como objetivo a mobilidade para países e instituições 
nas quais o português seja a língua oficial ou a língua de instrução, o vídeo deverá ser 
gravado em português. 

 
4.8 A DRI utilizará o correio eletrônico para comunicação com os candidatos. Caberá, portanto, 
exclusivamente aos candidatos, a inteira responsabilidade pela indicação correta e atualizada de 
seus dados no ato da inscrição pelo portal MinhaUFMG. A DRI não se responsabiliza por e-mails 
não respondidos pelo estudante aprovado, caso este não utilize os endereços eletrônicos 
registrados no cadastro do aluno, disponíveis no portal MinhaUFMG. 
 
4.9 As atualizações de dados e conferência de todas as informações no processo seletivo e na 
mobilidade do Programa Minas Mundi junto à DRI serão de responsabilidade exclusiva dos 
candidatos. 
 
5. DA SELEÇÃO 
 
5.1 O processo seletivo do Programa Minas Mundi constituir-se-á de duas etapas. 

 
5.1.1 A primeira etapa é eliminatória e consiste na análise técnica de toda a documentação 
submetida online pelo candidato no ato da inscrição.  
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5.1.2 Na primeira etapa, serão validados os certificados de proficiência submetidos pelos 
candidatos e serão pontuados o Histórico Escolar e os comprovantes do currículo inseridos 
pelos candidatos no momento da candidatura. 

 
5.1.3 A segunda etapa é classificatória e eliminatória e consiste na avaliação qualitativa da 
carta de intenções e do vídeo de apresentação oral. A seleção será realizada por Comissão 
Examinadora designada para este fim, em conformidade com os critérios de pontuação 
constantes do Anexo IV deste Edital. 
 
5.1.4 Serão indeferidas as candidaturas que não atenderem às especificações da seção 2 
deste Edital ou daqueles candidatos que deixarem de incluir qualquer item da 
documentação solicitada na seção 4 deste Edital. 

 
6. DA HABILITAÇÃO PARA MOBILIDADE INTERNACIONAL 
6.1. Serão considerados habilitados para realizar mobilidade internacional os candidatos que 
pontuarem um mínimo de 60 (sessenta) pontos entre os 100 (cem) pontos que perfazem o conjunto 
da avaliação deste Edital. 
 

6.1.1 Os candidatos que pontuarem abaixo de 20 (vinte) pontos nos quesitos avaliados 
durante a primeira etapa serão eliminados do processo seletivo e não terão avaliados as 
respectivas cartas de intenções e vídeos de apresentação oral. 
 
6.1.2 Os candidatos que, ao final da segunda etapa, pontuarem abaixo de 60 (sessenta) 
pontos serão eliminados do processo seletivo e, portanto, não serão classificados para fins 
de mobilidade internacional. 

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS E DA ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO DE DESTINO 
 
7.1 A instituição de destino será definida pelos candidatos habilitados após a segunda etapa do 
processo seletivo, sendo os candidatos convocados a escolher a instituição estrangeira na qual 
farão a mobilidade internacional, com base em sua classificação, observando-se as vagas 
disponíveis e de acordo com os certificados de proficiência aceitos para cada uma dessas 
instituições. 
 

7.1.1 A ordem dos candidatos para fins da escolha da instituição de destino será 
determinada pelos critérios de classificação especificados no Anexo V deste Edital. 
 
7.1.2 Os critérios de desempate para classificação estão especificados no Anexo VI deste 
Edital. 
 
7.1.3 Candidatos que submeterem certificados de proficiência em mais de uma língua 
poderão ter classificação diferente para cada idioma, de acordo com seu desempenho nas 
primeira e segunda etapas do processo de seleção.     
 
7.1.4 Os candidatos classificados serão convocados por e-mail a escolherem a instituição 
de destino no período da alocação de vagas a ser divulgado. 
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7.1.5 A habilitação para mobilidade internacional não garante ao candidato a ocupação de 
uma vaga de intercâmbio ao final do processo de escolha da instituição de destino.  
 

7.1.5.1 Os candidatos habilitados não alocados em uma vaga de intercâmbio 
passarão à condição de excedentes, podendo ser convocados para ocupar vagas 
de candidatos desistentes, observada a ordem de classificação e havendo tempo 
suficiente para a submissão da candidatura à instituição estrangeira. 

 
8. DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 
 
8.1 O resultado dos candidatos aprovados na primeira etapa será divulgado até o dia 24 de maio 
de 2018 na página da DRI <www.ufmg.br/dri>, em listagem ordenada sequencialmente pela 
pontuação obtida e identificada pelo número de matrícula dos candidatos, dela constando a 
indicação da(s) língua(s) para a(s) qual/quais o candidato está habilitado. 
 
8.2 O resultado dos candidatos habilitados na segunda etapa será divulgado até o dia 04 de julho 
de 2018 na página da DRI <www.ufmg.br/dri>, em listagem ordenada sequencialmente pela 
classificação obtida e identificada pelo número de matrícula dos candidatos, dela constando a 
pontuação obtida e a indicação da(s) língua(s) para a(s) qual/quais o candidato está habilitado.  
 
9. DAS DESPESAS COM A MOBILIDADE 
 
9.1 O estudante selecionado estará isento de pagar taxas acadêmicas (matrícula e mensalidade) 
na instituição de destino.   
 
9.2 O estudante selecionado deve arcar com as despesas relativas à mobilidade internacional, entre 
elas hospedagem, alimentação, transporte, bem como com outras despesas eventuais, incluindo 
taxas administrativas ou de outra natureza eventualmente cobradas pela instituição de destino.  
  
9.3 Candidatos que tenham classificação socioeconômica nos níveis I, II ou III pela Fundação 
Universitária Mendes Pimentel (FUMP) poderão concorrer a apoio financeiro por meio do Fundo de 
Apoio ao Intercâmbio Internacional Discente da UFMG, observadas as regras complementares do 
Informativo Minas Mundi 2018/2019. 
 

9.3.1. O apoio financeiro será concedido somente a candidatos selecionados para realizar 
intercâmbio durante o segundo semestre de 2019. 

 
9.4 O valor do apoio financeiro a ser concedido aos candidatos que atendam aos requisitos do item 
9.3 dependerá da disponibilidade orçamentária e obedecerá aos critérios a serem posteriormente 
estabelecidos pela Diretoria de Relações Internacionais.   
 
10.  DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO GRAU DE RECURSO 
 
10.1 Ao efetuar sua inscrição, o candidato estará manifestando ciência e concordância com os itens 
do presente Edital e do Informativo Minas Mundi 2018/2019, sendo de sua única e inteira 
responsabilidade a observância e cumprimento das regras estabelecidas. 
 

http://www.ufmg.br/dri
http://www.ufmg.br/dri
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10.2 O prazo para impugnação deste Edital é de 08 (oito) dias corridos contados a partir da data de 
publicação do Edital na página da DRI <www.ufmg.br/dri>. Os eventuais pedidos de impugnação 
deverão ser encaminhados para o e-mail: <recursos@dri.ufmg.br>. Findo o prazo de impugnação, 
entende-se haver aceitação plena dos termos do edital por todos os candidatos inscritos no 
processo seletivo. 
 
10.3 O prazo para interposição de recurso contra o resultado da primeira etapa ou contra o resultado 
da segunda etapa do processo seletivo é de 03 (três) dias corridos contados a partir da data de 
divulgação dos resultados, respectivamente da primeira e da segunda etapas, que motivem a 
interposição do recurso. Os eventuais pedidos de recursos deverão ser encaminhados para o e-
mail: <recursos@dri.ufmg.br>. 
 
11. DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Diretoria de Relações Internacionais da 
UFMG.  
 

Aziz Tuffi Saliba 

Diretor 

Diretoria de Relações Internacionais – DRI 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

03 de abril de 2018. 

http://www.ufmg.br/dri
http://www.ufmg.br/dri
mailto:recursos@dri.ufmg.br
mailto:recursos@dri.ufmg.br
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ANEXO I 

Instituições e Vagas 
 

ÁFRICA 
 

ANGOLA 
 
 

1. Universidade Onze de Novembro – UON 
 

Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, 
Enfermagem, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Física, História, Letras/Português, 
Matemática, Pedagogia, Psicologia e Química. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 1 (uma) vaga; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
 

MOÇAMBIQUE 
 
 

2. Escola Superior de Jornalismo - ESJ 
 
Cursos: Arquivologia (Biblioteconomia e Documentação), Biblioteconomia, Comunicação Social, 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. 
 
Vagas: 8 (oito) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 4 (quatro) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 4 (quatro) vagas. 
 

 
AMÉRICA DO NORTE 

 
 

CANADÁ 
 
 

3. Université Laval – Ulaval 
 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE: mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
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Cursos: Administração, Agronomia, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências 
Atuariais, Ciências Biológicas, Ciências do Estado, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 
Ciências Socioambientais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia 
Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia de 
Sistemas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia 
Química, Estatística, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, História, Letras/Francês, Matemática, 
Matemática Computacional, Museologia (Sciences Historiques et Études Patrimoniales), Música, 
Química, Química Tecnológica, Relações Econômicas Internacionais (Affaires Publiques et 
Relations Internationales), Sistemas de Informação e Teatro. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a abril de 2019: 2 (duas) vagas; 

setembro de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Estudantes deverão pagar um valor estimado em 332 dólares canadenses por 
semestre com a aquisição do Seguro Saúde da Université Laval. A universidade se reserva o direito 
de recusar o estudante selecionado na ocasião da mobilidade. 
 
 

ESTADOS UNIDOS 
 
 

4. Southeast Missouri State University – SEMO 
 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: TOEFL (papel) mínimo de 500 pontos, TOEFL (iBT) mínimo de 80 pontos; 
IELTS mínimo de 6.0 pontos, CPE (mínimo C), CAE (mínimo C). Declaração de Exame de Inglês 
do CENEX-FALE: mínimo de 500 pontos para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 
543 pontos para exames realizados a partir de novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Controladoria e Finanças 
Gestão de Serviços de Saúde e Relações Econômicas Internacionais. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 1 (uma) vaga; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
 

5. Southern Utah University – SUU 
 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: TOEFL (papel) mínimo de 525 pontos, TOEFL (iBT) mínimo de 71 pontos, 
IELTS mínimo de 6.0 pontos, iTEP mínimo de 4.1. Declaração de Exame de Inglês do CENEX-
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FALE: mínimo de 550 pontos para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos 
para exames realizados a partir de novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Agronomia, Antropologia, Artes Visuais, Educação Física, Ciência da 
Computação, Ciências Atuariais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Ciências Sociais, Comunicação Social, Controladoria e Finanças, Dança, Design, Filosofia, 
Geologia, História, Jornalismo, Letras/Inglês, Matemática, Música, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, 
Publicidade de Propaganda, Química, Química Tecnológica, Relações Públicas, Sistemas de 
Informação, Teatro e Turismo. 
 
Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 2 (duas) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 

 
6. University of Arizona 
 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: TOEFL (iBT) mínimo de 79, Pearson Test of English (PTE) Academic 
mínimo de 53 pontos; ou comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do “Common 
European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado do seguinte 
teste: IELTS mínimo de 6.5 pontos; ou comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação resultado do 
seguinte teste: CPE (mínimo B). 

Cursos: Agronomia (Agribusiness Economics and Management), Antropologia, Arquitetura e 

Urbanismo, Artes Visuais, Biomedicina (Biology: Biomedical Sciences Emphasis e Biomedical 

Engineering), Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 

Ciências Socioambientais, Comunicação Social, Conservação e Restauração de Bens Móveis, 

Controladoria e Finanças, Dança, Direito, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Filosofia, Física, Fonoaudiologia, 

Geografia, Geologia, Gestão de Serviços de Saúde, Gestão Pública, História, Jornalismo, 

Letras/Inglês, Matemática, Medicina Veterinária, Museologia, Música, Pedagogia, Psicologia, 

Publicidade e Propaganda, Química, Química Tecnológica, Sistemas de Informação, Terapia 

Ocupacional e Teatro. 

Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 1 (uma) vaga; 
 agosto de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
Observação 1: Estudantes deverão ter um Rendimento Semestral Global (RSG) de, no mínimo, 
3,2 pontos, correspondente ao GPA mínimo de 2,5 em 4,0. 
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Observação 2: Estudantes deverão um valor estimado em US$ 2000, por semestre, com a 
aquisição do Seguro Saúde Internacional da University of Arizona e taxas administrativas da 
universidade. 
 

7. University of North Carolina at Wilmington – UNCW 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: TOEFL (papel) mínimo de 527 pontos, TOEFL (iBT) mínimo de 71 pontos, 
IELTS mínimo de 6.0 pontos. Declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE: mínimo de 527 
pontos para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados 
a partir de novembro de 2017. 
 
 
Cursos: Administração, Antropologia, Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, 
Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais (Environmental Studies), 
Comunicação Social, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, História, Letras/Inglês, Matemática, 
Museologia (Art History), Música, Pedagogia, Psicologia, Química, Química Tecnológica, Relações 
Econômicas Internacionais (International Studies), Sistemas de Informação (Science in Information 
Technology) e Teatro.  
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 1 (uma) vaga; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
 

8. University of Texas at Austin – UT Austin 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: TOEFL (papel) mínimo de 550 pontos, TOEFL (iBT) mínimo de 79 pontos, 
IELTS mínimo de 6.5 pontos. Declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE: mínimo de 527 
pontos para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados 
a partir de novembro de 2017. 
 
Cursos: Antropologia, Arquitetura e Urbanismo (Urban Studies), Ciências Biológicas, Ciências 
Sociais, Ciências Socioambientais, Ciências Econômicas, Enfermagem, Engenharia Aeroespacial, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Filosofia, Física, 
Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, História, Jornalismo, Letras/Inglês, Matemática, Psicologia, 
Publicidade e Propaganda, Química, Química Tecnológica e Relações Públicas. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 5 (cinco) vagas; 
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Observação: Os estudantes deverão pagar um valor estimado em U$1135, por semestre, referente 
à taxa de seguro saúde obrigatório e a taxas administrativas. 
 
 

9. University of the Incarnate Word – UIW 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: TOEFL (iBT) mínimo de 79 pontos, TOEIC mínimo de 650 pontos, IELTS 
mínimo de 6.5 pontos, ou CAE (mínimo C). 
 
Cursos: Administração, Antropologia (Cultural Studies), Artes Visuais, Ciências Biológicas, 
Ciências Contábeis, Ciências do Estado (Government – American Politics), Ciências Econômicas, 
Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Cinema de Animação e Artes Digitais (3D Animation & 
Game Design), Comunicação Social, Controladoria e Finanças, Design (Grafic Design), Design de 
Moda, Educação Física (Sports Management e Kinesiology), Engenharia de Controle e Automação 
(Mechatronics), Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, História, Jornalismo, 
Letras/Inglês, Matemática, Música, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, 
Química, Química Tecnológica, Relações Econômicas Internacionais, Relações Públicas, Sistemas 
de Informação, Terapia Ocupacional (Rehabilitative Studies) e Teatro.  
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 1 (uma) vaga; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
Observação 1: Estudantes deverão pagar um valor estimado em US$ 700 por semestre com a 
aquisição do Seguro Saúde Internacional da University of the Incarnate Word. 
Observação 2: Os estudantes deverão estar cientes que o envio dos certificados de proficiência 
(CAE, TOEFL e TOEIC) deve ser feito pela agência aplicadora diretamente para a University of the 
Incarnate Word (UIW institutional code 6303), cópias não serão aceitas. 
 
 

10. Wayne State University – WSU  
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE: mínimo de 550 pontos para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
 
                     10.a) Cursos: Administração, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo (Urban Planning), 
Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências do 
Estado, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Cinema de Animação e Artes Digitais, 
Comunicação Social, Controladoria e Finanças, Dança, Design, Design de Moda, Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica,  Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 
Estatística, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, História, Matemática, Música, Pedagogia, 
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Psicologia, Publicidade de Propaganda, Química, Química Tecnológica, Sistemas de Informação e 
Teatro.  
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 3 (três) vagas; 
agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
                10.b) Curso: Letras/Habilitação em Inglês (Literatura). 
 
Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 1 (uma) vaga; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
 

MÉXICO 
 
 

11. Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey – ITESM 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: TOEFL ITP mínimo de 550 pontos, TOEFL iBT mínimo 87 pontos, IELTS 
mínimo 5.5 pontos. Declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE: mínimo de 550 pontos para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
 
Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências do Estado, Ciências Econômicas, 
Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Cinema de Animação e Artes Digitais, Comunicação 
Social, Controladoria e Finanças, Design (Diseño Industrial), Direito, Engenharia Agrícola e 
Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação 
(Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica), Engenharia de Sistemas, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Química, Nutrição, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Econômicas 
Internacionais e Sistemas de Informação. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 1 (uma) vaga; 
   agosto de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
 

12. Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM 
 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
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realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
 
Cursos: Administração, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Artes Visuais, 
Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Comunicação Social, Design, Direito, 
Enfermagem, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Farmácia, Filosofia, Física, 
Fisioterapia, Geografia, Gestão Pública, História, Jornalismo, Letras/Espanhol, Matemática, 
Matemática Computacional, Medicina, Medicina Veterinária, Música, Odontologia, Pedagogia, 
Psicologia, Química, Química Tecnológica, Relações Econômicas Internacionais, Sistemas de 
Informação, Teatro e Zootecnia. 
 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 5 (cinco) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 5 (cinco) vagas. 
 
Observação 1: A universidade se reserva o direito de recusar o estudante selecionado na ocasião 
da mobilidade. 
Observação 2: As diferentes unidades acadêmicas da UNAM podem ter requisitos especiais para 
aceitação de estudantes, conforme indicado no site da instituição: 
http://www.global.unam.mx/es/estu_internacionales/aspirantes.html. 

 
 

AMÉRICA DO SUL 
 
 

ARGENTINA 
 
 

13. Universidad del Aconcagua – UDA 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
 
Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Publicidad), Design, Direito, 
Fonoaudiologia, Relações Econômicas Internacionais (Comercio Internacional), Psicologia, 
Publicidade de Propaganda, Sistemas de Informação (Informática y Desarrollo de Software) e 
Turismo. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

http://www.global.unam.mx/es/estu_internacionales/aspirantes.html
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Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
    agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
 

14. Universidad Nacional de Avellaneda – UNDAV 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Arquitetura, Artes Visuais, Ciências Socioambientais, Comunicação Social (Periodismo), 
Ciências Econômicas, Design (Diseño Industrial), Direito, Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia de Sistemas (Ingeniería en Informática), Jornalismo, Museologia (Gestión Cultural) e 
Turismo. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
 agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
 

15. Universidad Nacional de Cuyo – UNCuyo 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
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 Química, Filosofia, Geografia, História, Medicina, Música, Odontologia, Pedagogia, 
Química, Química Tecnológica e Teatro. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
 

16. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – UNP 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
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de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências 
Socioambientais, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Geografia, 
Geologia, História, Letras, Matemática, Medicina, Pedagogia, Química, Química Tecnológica e 
Turismo. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
 

17. Universidad Nacional de Rosario 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
 
Curso: Odontologia. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 
 julho de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 

18. Universidad Nacional del Litoral – UNL 
 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
 
Cursos: Ciência da Computação, Ciências Sociais, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas (Ingeniería en Informática), 
Engenharia Química, Filosofia, Geografia, Historia, Letras/Espanhol, Matemática, Medicina, 
Medicina Veterinária, Música, Química, Química Tecnológica e Sistemas de Informação (Ingeniería 
en Informática). 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
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Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
   agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Os estudantes deverão ter cumprido pelo menos 40% de sua carga horária obrigatória 
no momento da realização do intercâmbio. 
 

19. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional General Pacheco - 
FRGP/UTN 
 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
 
Cursos: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação (Ingeniería 
en Industria Automotriz), Engenharia de Produção (Licenciatura en Organización Industrial) e 
Engenharia Mecânica. 
 
Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 
 agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
 

BOLÍVIA 
 
 

20. Universidad Privada Franz Tamayo – UNIFRANZ 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
 
Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Controladoria e Finanças (Ingeniería Económica 
y Financiera), Ciências Contábeis, Ciências Econômicas (Ingeniería Financiera), Comunicação 
Social (Periodismo, Publicidad y Marketing), Design (Diseño Gráfico y Producción Crossmedia), 
Direito, Enfermagem, Engenharia de Sistemas, Farmácia, Jornalismo, Medicina, Odontologia, 
Psicologia, Sistemas de Informação (Ingeniería de Sistemas) e Turismo (Administración de 
Hoteleria y Turismo). 
 
Vagas: 12 (doze) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
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Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 6 (seis) vagas; 
agosto de 2019 a dezembro de 2019: 6 (seis) vagas. 

 
 

CHILE 
 
 

21. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – PUCV 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Agronomia, Aquacultura (Ingeniería en Acuicultura), Arquitetura e Urbanismo, Artes 
Visuais, Ciências Atuariais (Estadística), Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação 
Social (Periodismo), Controladoria e Finanças (Contador Auditor), Design, Direito, Educação Física, 
Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, 
Filosofia, Geografia, História, Matemática, Música, Letras/Espanhol, Psicologia e Química 
Tecnológica. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
 

22. Universidad Austral de Chile – UACh 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado 
de um dos seguintes testes: DELE ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo 
de 60% para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a 
partir de novembro de 2017. 
 
 
Cursos: Administração, Agronomia, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, 
Comunicação Social (Periodismo), Controladoria e Finanças, Ciências Biológicas (Biología Marina), 
Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Florestal, Farmácia, Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, Jornalismo, Medicina, 
Medicina Veterinária, Música, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Turismo 
(Administración de Empresas de Turismo). 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
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23. Universidad de Talca 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado 
de um dos seguintes testes: DELE ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo 
de 60% para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a 
partir de novembro de 2017. 
 
Cursos: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Cinema de Animação e Artes Digitais (Ingeniería en 
Desarollo de Videojuegos y Realidad Virtual), Design, Direito, Enfermagem*, Engenharia Civil, 
Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas (Ingeniería en 
Computación), Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Fisioterapia*, Fonoaudiologia*, Gestão 
Pública (Administración Pública), Música (Interpretación y Docencia Musical), Nutrição* e 
Psicologia.  
 
Vagas: 6 (seis) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 3 (três) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 3 (três) vagas. 
 
Observação: *Cursos marcados com asterisco indicam que apenas disciplinas teóricas podem ser 
cursadas.  
 

24. Universidad Finis Terrae – UFT 
 
Proficiência Linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo 
B2 do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado 
de um dos seguintes testes: DELE ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo 
de 70% para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a 
partir de novembro de 2017. 
 

          24.a) Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Comunicação Social 
(Periodismo e Publicidad), Design, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção (Ingeniería 
Comercial), Jornalismo e Publicidade e Propaganda. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 3 (três) vagas;  

agosto 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
                     24.b) Cursos: História, Letras/Espanhol, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia 
e Teatro. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas;  
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  agosto 2019 a dezembro de 2019: 3 (três) vagas. 
 
Observação 1: Os estudantes deverão ter completado pelo menos 50% de sua carga horária 
obrigatória no momento de realização do intercâmbio. 
Observação 2: Os estudantes deverão pagar taxa administrativa para a UFT no valor estimado em 
30.000 pesos chilenos por semestre acadêmico. 
 
 

COLÔMBIA 
 
 

25. Universidad de Córdoba – UNICÓRDOBA 
 
Proficiência lingüística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Aquacultura, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Geografia e Medicina Veterinária. 
 
Vagas: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 
 agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
 

26. Universidad de Cundinamarca – UdeC 
 
Proficiência lingüística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 

Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola 

e Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia de Sistemas, Música, Psicologia, Sistemas de 

Informação (Tecnología em Desarollo de Software), Turismo (Gestión Turística y Hotelera) e 

Zootecnia. 

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

Período: junho de 2019 a novembro de 2019: 4 (quatro) vagas. 
 
 

27. Universidad de Santander 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
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de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 

Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Mercado y Publicidad), 

Controladoria e Finanças (Administración Financiera), Direito, Enfermagem, Engenharia Agrícola e 

Ambiental (Ingeniería Agroindustrial), Engenhara Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de 

Produção, Engenharia de Sistemas (Ingeniería de Software), Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Geologia, Medicina, Medicina Veterinária, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações 

Econômicas Internacionais (Administración de Negocios Internacionales) e Terapia Ocupacional. 

Vagas: 8 (oito) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2019 a junho 2019: 4 (quatro) vagas; 

 Julho de 2019 a dezembro de 2019: 4 (quatro) vagas. 
 
 

28. Universidad del Cauca – Unicauca 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 70% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Antropologia, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 
Ciências do Estado (Ciencia Política), Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito, 
Enfermagem, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Florestal, Engenharia de Sistemas, Filosofia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, 
Gestão Pública, História, Matemática, Medicina, Química e Química Tecnológica. 
 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a maio de 2019: 5 (cinco) vagas; 
 julho de 2019 a novembro de 2019: 5 (cinco) vagas.  
 

29. Universidad del Norte – Uninorte 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Ciências do Estado (Ciencia Política y Gobierno), Comunicação Social, Design (Diseño Gráfico / 
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Diseño Industrial), Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de 
Sistemas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Geologia, Gestão Pública (Ciencia 
Política y Gobierno), Jornalismo, Matemática, Medicina, Música, Odontologia, Pedagogia, 
Psicologia e Relações Econômicas Internacionais (Negocios Internacionales / Relaciones 
Internacionales). 
 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 5 (cinco) vagas; 
     julho de 2019 a novembro de 2019: 5 (cinco) vagas. 
 

30. Universidad del Rosário – UR 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Antropologia, Biomedicina (Ingeniería Biomédica), Ciências Biológicas, 
Ciências do Estado, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Filosofia, História, Gestão 
Pública, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Jornalismo (Periodismo y Opinión Pública), Matemática 
Computacional, Medicina, Psicologia, Relações Econômicas Internacionais (Finanzas y Comercio 
Internacional / Negocios Internacionales / Relaciones Internacionales) e Terapia Ocupacional. 
 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 5 (cinco) vagas; 
      julho de 2019 a novembro de 2019: 5 (cinco) vagas. 
 
 

31. Universidad del Tolima 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
 
Cursos: Administração, Agronomia (Ingeniería Agroindustrial e Agronómica), Arquitetura e 
Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências do Estado (Ciencia Política), Ciências 
Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia Agrícola e Ambiental  Engenharia Florestal, Estatística, História, Jornalismo, 
Letras/Espanhol, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Pedagogia, Relações Econômicas 
Internacionais (Negocios Internacionales) e Zootecnia. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
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Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 

agosto de 2019 a novembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
 

32. Universidad del Valle – Univalle 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Atuariais (Estadística), 
Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação 
Social (Periodismo), Dança (Danza Clásica), Design (Diseño Gráfico / Diseño Industrial), 
Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estatística, Filosofia, Física, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Geografia, História, Jornalismo, Matemática, Medicina, Música, Odontologia, 
Pedagogia, Psicologia, Química, Química Tecnológica, Teatro, Terapia Ocupacional e Turismo 
(Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras). 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Os estudantes deverão pagar um valor estimado em US$30 que cobre taxa de 
acesso à biblioteca, centros esportivos, entre outros. 
 

33. Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, 
Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia de Minas, Engenharia de Sistemas, Engenharia Mecânica, Matemática e 
Relações Econômicas Internacionais (Comercio Internacional). 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
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Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 
      agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

34. Universidad Industrial de Santander – UIS 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Arquivologia (Historia y Archivística), Biomedicina (Microbiología y Bioanálisis), Ciências 
Biológicas, Ciências Econômicas, Design, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Filosofia, Física, Fisioterapia, Geologia, 
História, Letras/Espanhol, Matemática, Medicina, Música, Nutrição, Pedagogia, Turismo, Química, 
Química Tecnológica e Zootecnia. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 
      agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas.  
 

35. Universidad Militar de Nueva Granada – UMNG 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Agronomia (Tecnología em Gestión y Producción Hortícola), Biomedicina 
(Ingeniería Biomédica), Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Medicina, e Relações 
Internacionais (Relaciones Internacionales y Estudios Políticos). 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 3 (três) vagas. 
 
Observação: Os estudantes deverão ter rendimento semestral global de, no mínimo, 3.5. 
 

36. Universidad Nacional de Colombia - UNAL 
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Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado 
de certificado de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 
70% para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir 
de novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais (Artes Plásticas), 
Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências do Estado, Ciências 
Econômicas, Ciências Sociais, Design, Direito, Enfermagem, Engenharia Agrícola e Ambiental, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Minas, 
Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Estatística, Farmácia, Filosofia, Física, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, História, Letras/Espanhol, Matemática, Medicina, Medicina 
Veterinária, Museologia (Gestión Cultural y Comunicativa), Música, Nutrição, Odontologia, 
Psicologia, Química, Química Tecnológica, Terapia Ocupacional e Zootecnia. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 3 (três) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: A universidade se reserva o direito de recusar a candidatura do estudante 
selecionado na ocasião da mobilidade. 
 

37. Universidad Pedagógica Nacional 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Design, Educação Física, Filosofia, 
Física, Letras/Espanhol, Matemática, Música, Pedagogia, Psicologia, Química, Química 
Tecnológica e Teatro. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 3 (três) vagas; 

agosto de 2019 a novembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

 
38. Universidad Santo Tomás – USTA 

 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
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de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Comunicação Social, Design, Direito, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas, Engenharia 
Mecânica, Estatística, Filosofia, Letras/Espanhol, Relações Econômicas Internacionais (Negocios 
Internacionales / Gobierno y Relaciones Internacionales), Química e Química Tecnológica. 
 
Vagas: 20 (vinte) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 10 (dez) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 10 (dez) vagas. 
 
Observação: Os estudantes devem ter completado o quarto semestre de seu curso na ocasião da 
mobilidade. 
 

39. Universidad Tecnológica de Pereira 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
 
Cursos: Artes Visuais, Ciências Socioambientais (Administración Ambiental), Educação Física, 
Engenharia de Produção, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de Sistemas, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, Letras/Espanhol, Matemática, Medicina, Medicina 
Veterinária, Música, Pedagogia, Química Tecnológica e Zootecnia. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 3 (três) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Os estudantes deverão ter completado 50% dos créditos de seu curso na ocasião da 
mobilidade. 
 
 

PERU 
 

40. Universidad César Vallejo – UCV 
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Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, 
Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de 
Sistemas, Nutrição, Pedagogia (Educación Inicial), Psicologia, Relações Econômicas Internacionais 
(Negocios Internacionales) e Turismo (Administración en Turismo y Hotelería). 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
   agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
  
 

41. Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Antropologia, Artes Visuais, Biblioteconomia, Biomedicina (Genética y 
Biotécnología), Ciências Atuariais (Estadística), Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência 
da Computação, Ciências do Estado, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências 
Socioambientais, Comunicação Social, Conservação e Restauração de Bens Móveis, Controladoria 
e Finanças (Auditoría Empresarial y Sector Público), Dança, Direito, Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, 
Engenharia de Sistemas, Engenharia Mecânica (Ingeniería Mecánica de Fluidos), Engenharia 
Metalúrgica, Engenharia Química, Estatística, Farmácia, Física, Filosofia, Geografia, Gestão de 
Serviços de Saúde (Tecnología Médica), Gestão Pública, História, Matemática, Medicina, Medicina 
Veterinária, Museologia (Arte, Conservación y Restauración), Nutrição, Odontologia, Pedagogia, 
Psicologia, Química, Química Tecnológica, Relações Econômicas Internacionais e Turismo 
(Administración de Turismo). 
 
Vagas: 20 (vinte) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 10 (dez) vagas; 
 agosto de 2019 a dezembro de 2019: 10 (dez) vagas. 
 

 
URUGUAI 

 

42. Universidad de la Republica – UDELAR 
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Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 70% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Artes Visuais, 
Biblioteconomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências do Estado, Ciências 
Econômicas, Ciências Sociais, Design, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola e Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Florestal, Engenharia Química, Estatística, Filosofia, Física, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Geologia, Geografia, História, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Música, 
Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Química, Química Tecnológica, Relações Internacionais 
(Relaciones Internacionales), Terapia Ocupacional e Turismo. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Períodos: março de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 
 agosto de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
Observação: A universidade de reserva o direito de recusar o estudante selecionado na ocasião 
da mobilidade.  
 
 

ÁSIA 
 
 

ÍNDIA 
 
 

43. Indian Institute of Technology Bombay – IITB 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: TOEFL ITP mínimo de 580 pontos (e 4.0 pontos no “Test of Written 
English”), IELTS mínimo de 6.5 pontos (e com mínimo de 6 pontos em cada seção) ou declaração 
de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 580 pontos para exames realizados até março de 
2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de novembro de 2017; ou 
comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo C1 do “Common European Framework of 
Reference for Languages” com apresentação do resultado de um dos seguintes testes: TOEFL (iBT) 
mínimo de 95 pontos (com mínimo de 20 pontos em “writing”). 
 
Cursos: Ciência da Computação, Ciências Sociais, Design, Engenharia Aeroespacial, Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, 
Física, Matemática, Química e Química Tecnológica. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
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Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 2 (duas) vagas; 
julho de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 

 
Observação 1: Os certificados de proficiência com mais de dois anos não serão aceitos. 
Observação 2: Estudantes deverão pagar um valor estimado em US$ 250, por semestre, que 
cobrirá taxas de administração da instituição de destino. 
Observação 3: Estudantes deverão pagar um valor estimado em US $400, por semestre, para 
moradia. 

 
 

JAPÃO 
 

44. Kyushu University - Faculty of Science, Graduate School of Science and School 
of Science 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B1 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: TOEFL (papel) mínimo de 500 pontos, TOEIC mínimo de 600 pontos. 
 
Curso: Geografia e Geologia. 
 
Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: abril de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 

outubro de 2019 a março de 2020: 1 (uma) vaga. 
 

 
EUROPA 

 
 

ALEMANHA 
 
 

45. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - Uni Freiburg 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
 
Cursos: Letras/Linguística (Latin Languages) e Letras/Literatura (Latin Languages). 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas)vagas; 

outubro de 2019 a fevereiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
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46. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen - Nürnberg 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Arquivologia (Book Studies), Biblioteconomia (Book Studies), Ciências Biológicas, 
Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social (Media 
Studies), Educação Física, Engenharia de Controle & Automação, Engenharia de Produção, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Filosofia, 
Física, Geografia, Geologia, História, Letras/Alemão, Letras Clássicas/Grego, Letras 
Clássicas/Latim, Matemática, Matemática Computacional (Technomathematics), Pedagogia, 
Sistema de Informação e Teatro. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: abril de 2019 a julho de 2019: 3 (três) vagas; 
              outubro de 2019 a fevereiro  2020: 2 (duas) vagas.  
 

 
47. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover - Uni Hannover 

 
                   47.a) Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no 
nível mínimo B2 do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação 
de certificado de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% 
para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Agronomia (Horticultural Studies), Arquitetura e Urbanismo, Ciência da 
Computação, Ciências Biológicas, Ciências do Estado (Political Science), Ciências Econômicas, 
Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas (Computacional 
Engineering), Filosofia, Física, Geografia (Cartografia, Geomática e Topografia), História, 
Letras/Alemão, Matemática, Pedagogia (Special Needs Education), Química, Química Tecnológica 
e Teatro. 
 
Vagas: 02 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: abril de 2019 a agosto de 2019: 1 (uma) vaga; 
 outubro de 2019 a março de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
                   47.b) Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no 
nível mínimo C1 do “Common European Framework of Reference for Languages” com 
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apresentação de certificado de proficiência. Para estas vagas, o Exame de Alemão do CENEX-
FALE não é aceito. 
 
Cursos: Engenharia de Controle e Automação (Electrical Engineering and Information Technology), 
Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação (Information Technology). 
 
Vagas: 02 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: abril de 2019 a agosto de 2019: 1 (uma) vaga; 
 outubro de 2019 a março de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
Observação: Estudantes deverão pagar um valor estimado em 310 euros por semestre que cobrirá 
uso do transporte público, entre outros. 
 
 

48. Hochschule für Musik und Theater Rostock – HMT 
 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Música e Teatro*. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semester acadêmico cada uma. 
 
Período: abril de 2019 a setembro de 2019: 1 (uma) vaga; 

outubro de 2019 a março de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
Observação: *A mobilidade para o curso de Teatro só poderá ser realizada no segundo semestre. 

 

49. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - HTW Dresden 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 60% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Administração, Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Matemática 
Computacional, Química e Química Tecnológica. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
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               outubro de 2019 a fevereiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Estudantes deverão pagar um valor estimado em 260 euros por semestre que cobrirá 
uso do transporte público, entre outros. 
 

50. Hochschule Rhein-Waal – HSRW 

 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017; ou Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do “Common European 
Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de um dos seguintes 
testes: TOEFL (iBT) mínimo de 80 pontos, IELTS mínimo de 6.0 pontos, CPE (mínimo C), CAE 
(mínimo C) ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 550 pontos para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo 543 pontos para exames realizados a partir de novembro 
de 2017. 
 
 
                   50.a) Curso: Relações Econômicas Internacionais. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 

outubro de 2019 a fevereiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
 
                   50.b) Cursos: Biomedicina, Comunicação Social, Engenharia de Produção, Engenharia 
de Sistemas, Engenharia Mecânica, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Turismo. 
 
Período: outubro de 2019 a fevereiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
 

51. Hochschule Ruhr West – HRW 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle 
e Automação (Automotive Eletronics and Electric Mobility e Mechatronics), Engenharia de Produção 
(Industrial Services Management), Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Sistemas de 
Informação (Business Information Systems) e Relações Econômicas Internacionais (International 
Business and Emerging Markets). 
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Vagas: 04 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a agosto de 2019: 2 (duas) vagas; 

setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Estudantes deverão pagar um valor estimado em 310 euros por semestre que cobrirá 
uso do transporte público, entre outros. 
 
 

52. Hochschule Schmalkalden – HS 
 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017; ou Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do “Common European 
Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de um dos seguintes 
testes: TOEFL (iBT) mínimo de 80 pontos, IELTS mínimo de 6.0 pontos, CPE (mínimo C), CAE 
(mínimo C) ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 550 pontos para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de novembro 
de 2017. 
 
Cursos: Administração, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Direito (Business Law), 
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Relações Econômicas Internacionais e Sistemas de 
Informação. 
 
Vagas: 30 (trinta) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a agosto de 2019: 15 (quinze) vagas; 

outubro de 2019 a fevereiro de 2020: 15 (quinze) vagas. 
 
 

53. Hochschule Ulm - HS Ulm  
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
                    53. a) Cursos: Ciência da Computação, Engenharia de Controle e Automação e 
Engenharia Elétrica. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: abril de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas. 
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                  53. b) Cursos: Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: outubro de 2019 a fevereiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
 

54. Justus-Liebig Universität Giessen – JLU 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 60% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, 
Educação Física (Physical Activity and Health), Geografia, História, Psicologia, Química, Química 
Tecnológica e Teatro. 
 
Vagas: 04 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: abril de 2019 a setembro de 2019: 02 (duas) vagas;  
 outubro de 2019 a fevereiro de 2020: 02 (duas) vagas. 
 
Observação: Estudantes deverão pagar um valor estimado em 250 euros por semestre que cobrirá 
taxa de contribuição para serviços estudantis, transporte e outros. 
 
 

55. Ruhr-Universität Bochum - RUB 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
 
Cursos: Administração, Antropologia (Archaeology), Ciências Biológicas, Ciência da Computação, 
Ciências Econômicas, Ciências do Estado, Ciências Sociais, Ciência Socioambientais, 
Comunicação Social (Media Studies), Direito (National and European Economic Law), Educação 
Física, Engenharia Civil, Engenharia de Sistemas (IT Security / Information Engineering), 
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, História, 
Letras/Alemão, Letras/Grego, Letras/Latim), Matemática, Pedagogia, Psicologia, Química, Química 
Tecnológica e Teatro. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
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               outubro de 2019 a fevereiro de 2020: 3 (três) vagas. 
 
Observação: Estudantes deverão pagar um valor estimado em 350 euros por semestre que cobrirá 
taxa de uso transporte público, entre outros. 
 
 

56. Technische Universität Ilmenau - TU Ilmenau  
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 60% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Ciência da Computação, Comunicação Social, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 
Engenharia de Produção, Matemática e Química Tecnológica. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: abril de 2019 a setembro de 2019: 2 (duas) vagas; 
 
Observação 1: Estudantes deverão pagar um valor estimado em 112 euros para o primeiro 
semestre e 97 euros para o segundo semestre. 
Observação 2: Também deverão fazer um depósito no valor estimado em 300 euros para 
hospedagem. 
Observação 3: A universidade se reserva o direito de recusar a candidatura do estudante 
selecionado na ocasião da mobilidade. 
 
 

57. Universität Augsburg - Uni-Augsburg 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
 
Cursos: Administração, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 
Comunicação Social, Direito, Estatística, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras/Alemão 
Letras/Linguística, Letras/Literatura, Matemática e Sistemas de Informação. 
 
Vagas: 6 (seis) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: abril de 2019 a setembro de 2019: 3 (três) vagas; 
              outubro de 2019 a março de 2020: 3 (três) vagas. 
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Observação: Estudantes deverão pagar um valor estimado em 112,05 euros por semestre que 
cobrirá taxa de uso do transporte público, entre outros. 
 
 

58. Universität Bielefeld - Uni-Bielefeld 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Letras/Alemão, Letras/Linguística. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: abril de 2019 a agosto de 2019: 2 (duas) vagas; 
    outubro de 2019 a fevereiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Estudantes devem pagar um valor estimado em 300 euros por semestre que cobrirá 
taxa de uso do transporte público, entre outros. 
 
 

59. Universität des Saarlandes - UDS 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 60% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Atuariais (Statistics), Ciências Biológicas, Ciência da 
Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Conservação e 
Restauração de Bens Culturais Móveis (Science of Art and Culture), Direito, Engenharia de Controle 
e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Sistemas, Estatística, 
Farmácia, Filosofia, Física, História, Letras/Literatura, Letras/Alemão, Matemática, Medicina, 
Museologia (Science of Art and Culture), Pedagogia, Psicologia, Química, Química Tecnológica e 
Música. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
               setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 3 (três) vagas. 
 
 

60. Universität Potsdam - UP 
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Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 60% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 
Direito, Educação Física, Filosofia, Geografia, Geologia (Geosciences), História, Letras/Alemão, 
Letras/Linguística, Matemática, Nutrição, Pedagogia, Química, Química Tecnológica e Psicologia. 
 
Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: abril de 2019 a setembro de 2019: 2 (duas) vagas; 
               outubro de 2019 a março de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
Observação: Estudantes deverão pagar um valor estimado em 238,00 euros por semestre o que 
inclui taxa administrativa, taxa acadêmica, transporte e comodidades do campus. 
 
 

61. Universität Zu Köln - UzK 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Geologia, História e Letras/Alemão. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um ano acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 

setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
Observação: Estudantes devem pagar um valor estimado em 270 euros por semestre, o que inclui 
seguro, transporte e comodidades do campus. 
 
              

ÁUSTRIA 
 
 

62. Montanuniversität Leoben – MUL 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Alemão no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Alemão do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
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Cursos: Engenharia Ambiental (Industrial Enviromental Protection and Process Engineering), 
Engenharia de Minas, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica (Polymer Engineering and 
Science Metallurgy), Geografia e Geologia.  
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 
setembro de 2019 a fevereiro de 2020 1 (uma) vaga. 
 
Observação: Estudantes deverão pagar um valor aproximado de 20 euros referente à taxa de 
associação estudantil. O estudante deve ter completado o terceiro semestre. 
 
 

BÉLGICA 
 

63. Université de Liège – ULiège 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE mínimo de 60% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de novembro de 
2017; ou comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do “Common European 
Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de um dos seguintes 
testes: TOEFL (iBT) mínimo de 80 pontos, IELTS mínimo de 6.0 pontos ou declaração de Exame 
de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 560 pontos para exames realizados até março de 2017 e 
mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Controladoria e Finanças e 
Relações Econômicas Internacionais. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 
 setembro de 2019 a fevereiro de 2020 3 (três) vagas. 
 
Observação: A universidade se reserva o direito de recusar o estudante selecionado na ocasião 
da mobilidade. 

 
 

DINAMARCA 
 
 

64.  University of Copenhagen 
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Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: TOEFL (iBT) mínimo de 80 pontos, IELTS mínimo de 6.0, CPE (mínimo 
C), CAE (mínimo C) ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 550 pontos 
para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir 
de novembro de 2017. 
 
Cursos: Antropologia, Ciências Sociais, Cinema de Animação e Artes Digitais (Film and Media), 
Comunicação Social, Filosofia, Geografia, Geologia, Jornalismo, Letras/Inglês* e Pedagogia. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 
               setembro de 2019 a janeiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: *Não é aceito o Exame de proficiência do CENEX-FALE para o curso de Letras. 
 

 
ESLOVÊNIA 

 
 

65. University of Ljubljana 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo 550 pontos para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de novembro 
de 2017. 
 
 
Curso: Direito. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 1 (uma) vaga; 
    outubro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga; 
 
Observação: O estudante deve ter cursado pelo menos 2 (dois) anos do curso quando for fazer o 
intercâmbio. 
 
 

ESPANHA 
 

66. Universidad Autónoma de Madrid – UAM  
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Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Antropologia, Ciências Biológicas, Ciências do Estado, Ciências 
Econômicas, Ciências Socioambientais (Ciencias Ambientales), Controladoria e Finanças 
(Economía y Finanzas), Direito, Enfermagem, Engenharia de Sistemas, Engenharia Química, 
Filosofia, Física, Geografia, Gestão Pública, História, Letras/Espanhol, Matemática, Medicina, 
Nutrição, Psicologia, Química, Química Tecnológica, Relações Econômicas Internacionais 
(Estudios Internacionales) e Turismo. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 

67. Universidad de Granada – UGR 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado 
de um dos seguintes testes: ELADE (Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada), 
DELE, SIELE (Servivio Internacional de Evaluación de la Lengua Española). 
 
Cursos: Administração, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia (Información y 
Documentación), Artes Visuais, Biomedicina (Biotecnología), Ciências Biológicas, Ciências 
Contábeis, Ciências do Estado, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, 
Comunicação Social (Comunicación Audiovisual), Conservação e Restauração de Bens Culturais 
Móveis, Controladoria e Finanças, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, 
Engenharia de Alimentos (Tecnología de los 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, Medicina, Museologia (Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales/Historia del Arte), Música (Historia y Ciencias de la Música), Nutrição, 
Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, Química Tecnológica, 
Terapia Ocupacional e Turismo. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: A universidade se reserva o direito de recusar o estudante selecionado na ocasião 
da mobilidade. 
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68. Universidad de Huelva 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia 
Agrícola e Ambiental, Engenharia de Minas, Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Geologia, História, 
Letras/Espanhol, Pedagogia, Psicologia, Química, Química Tecnológica e Turismo. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 
   setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 

69. Universidad de Jaén  

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
                         69. a) Cursos: Administração, Antropologia, Ciências Contábeis, Controladoria e 
Finanças, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia de 
Sistemas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estatística, Gestão 
Pública, História e Turismo. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 
 setembro de 2019 a janeiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
                        69. b) Cursos: Ciências Biológicas, Ciências Socioambientais, Enfermagem, 
Fisioterapia, Geografia, Geologia (Ingeniería Geomática y Topográfica), Pedagogia, Psicologia, 
Química e Química Tecnológica. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 2 (duas) vagas.  
 
                        69. c) Curso: Letras/Espanhol. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 1 (uma) vaga; 
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 setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
Observação: A universidade se reserva o direito de recusar o estudante selecionado na ocasião 
da mobilidade.  
 
 

70. Universidad de Santiago de Compostela – USC 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 70% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciências do Estado, Ciências Econômicas, 
Comunicação Social (Comunicación Audiovisual), Direito, Enfermagem, Engenharia Agrícola e 
Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Sistemas, Engenharia Florestal, Engenharia Química, 
Farmácia, Filosofia, Física, Gestão Pública, Geografia, História, Letras/Espanhol, Jornalismo, 
Matemática, Matemática Computacional, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, 
Pedagogia, Psicologia, Química e Química Tecnológica. 
 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 de 2019 a junho de 2019: 5 (cinco) vagas; 
 Setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 5 (cinco) vagas. 
 
Observação: A universidade se reserva o direito de recusar o estudante selecionado na ocasião 
da mobilidade. 
 
 

71. Universitat de Girona (Escola Universitària ERAM) 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 70% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Curso: Teatro. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 
 setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
 

72. Universitat des les Illes Balears – UIB 
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Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Espanhol no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-FALE mínimo de 60% para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Direito, Enfermagem, 
Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de Sistemas, Filosofia, Física, Fisioterapia, 
Geografia, História, Matemática, Matemática Computacional, Museologia (Historia del Arte), 
Pedagogia, Psicologia, Química, Química Tecnológica e Turismo. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 

setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 

73. Universitat de VIC - Universitat Central de Catalunya 
 
Proficiência linguística exigida: Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento 
de Espanhol no nível mínimo B2 do “Common European Framework of Reference for Languages” 
com apresentação de certificado de proficiência ou declaração de Exame de Espanhol do CENEX-
FALE mínimo de 70% para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames 
realizados a partir de novembro de 2017. 
 
                    73. a) Cursos: Biomedicina (Ingeniería Biomédica), Ciências Biológicas, Ciências 
Socioambientais e Nutrição. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
 
                      73. b) Cursos: Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade de Propaganda e 
Relações Públicas. 
 
Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
 setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
                     73. c) Curso: Educação Física. 
 
Vaga: 1 (uma)  vaga com duração de um semestre acadêmico uma. 
 
Período: setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
                     73. d) Curso: Pedagogia. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
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Período: março de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 
 setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
                      73. e) Cursos: Administração e Engenharia de Produção. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 
 setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 

                       73. f) Cursos: Cinema de Animação e Artes Digitais, Engenharia de Controle e 

Automação. 

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

Período: março de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 
 setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 

                      73. g) Curso: Psicologia. 

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
Observação 1: A universidade se reserva o direito de recusar o estudante selecionado na ocasião 
da mobilidade. 
Observação 2: Os estudantes deverão pagar um valor estimado em € 50 referente aos seguros de 
acidente e de responsabilidade civil obrigatórios. 
 
 

FINLÂNDIA 
 

74. Kajaani University of Applied Sciences – KAMK  

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 550 pontos para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de 
novembro de 2017.  
 
Cursos: Administração, Educação Física (Sport Sciences), Relações Econômicas Internacionais e 
Turismo.  
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 2 (duas) vagas; 
setembro de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
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75. Karelia University of Applied Sciences 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 550 pontos para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
                   75.a) Cursos: Administração (Business Economics), Ciências Econômicas (Business 
Economics) e Relações Econômicas Internacionais. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 2 (duas) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
                   75.b) Curso: Fisioterapia 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 1 (uma) vaga; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
 

76. University of Jyväskylä 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 550 pontos para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Antropologia (History and Ethnology), Ciência s Atuariais (Mathematics 
and Statistics), Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências 
Socioambientais, Estatística, Filosofia, Física, História (History and Ethnology), Matemática, Música, 
Pedagogia, Psicologia, Química, Química Tecnológica e Sistemas de Informação. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 2 (duas) vagas; 

setembro de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

 
 

FRANÇA 
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77.  Communauté Université Grenoble-Alpes – ComUE Grenoble-Alpes 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Administração, Antropologia (Histoire de l’art et Archéologie), Arquitetura e Urbanismo, 
Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Direito, Educação Física, 
Engenharia Civil, Geografia, História, Filosofia, Física, Letras/Francês, Matemática, Matemática 
Computacional (Mathématiques et Informatique appliquées aux Sciences Humaines et Sociales), 
Música, Química, Química Tecnológica, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Teatro. 
 
Vagas: 20 (vinte) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 10 (dez) vagas; 

setembro de 2019 a dezembro de 2019: 10 (dez) vagas. 
 
Observação: Estudantes deverão pagar um valor estimado em 217 euros, por semestre, referente 
à inscrição na seguridade social estudantil. 

 
78.   Ècole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information – EISTI 

 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível B1 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE mínimo 60% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Engenharia de Sistemas e Matemática Computacional (Génie Mathématique). 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Estudantes deverão pagar um valor estimado em 217 euros, por semestre, referente 
à inscrição na seguridade social estudantil. 
 
 

79.   Université d’Angers – UA 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B2 
do “Common European Framework for Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
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realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Direito, 
Física, Geografia, História, Letras/Francês, Matemática, Psicologia, Química, Química Tecnológica 
e Sistemas de Informação. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 1 (uma) vaga; 
 setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
Observação: Estudantes deverão pagar um valor estimando em 217 euros, por semestre, referente 
à inscrição na seguridade social estudantil. 
 

80.   Université de Lille 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” ou declaração de Exame de 
Francês do CENEX-FALE mínimo de 60% para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 
70% para exames realizados a partir de novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Antropologia, Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, 
Ciências Contábeis, Ciências do Estado, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Ciências 
Econômicas, Comunicação Social, Controladoria e Finanças, Direito, Educação Física, Engenharia 
Civil, Engenharia Mecânica, Farmácia, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, Gestão de Serviços 
de Saúde (Public Health), História, Matemática, Medicina, Música, Odontologia, Pedagogia, 
Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, Química Tecnológica, Relações Econômicas 
Internacionais e Turismo. 
 
Vagas: 30 (trinta) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 15 (quinze) vagas; 
 setembro de 2019 a janeiro de 2020: 15 (quinze) vagas. 
 
Observação 1: A universidade se reserva o direito de recusar o estudante selecionado na ocasião 
da mobilidade. 
Observação 2: O estudante deverá pagar um valor estimando em 217 euros, por semestre, 
referente à inscrição na seguridade social estudantil. 
 

81. Université de Poitiers 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
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realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
 
Cursos: Administração, Antropologia (Histoire de l’art et archéologie), Ciências Biológicas, Ciências 
Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, 
Gestão Pública, História, Letras/Francês, Matemática, Matemática Computacional, Música, 
Psicologia, Química, Sistemas de Informação, e Teatro. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 3 (três) vagas; 

setembro de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
Observação 1: A universidade se reserva o direito de recusar o estudante na ocasião da 
mobilidade. 
Observação 2: Os estudantes deverão pagar um valor estimado em 217 euros, por semestre, 
referente à inscrição na seguridade social estudantil. 
 

82. Université de Rennes I 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências do Estado, Ciências 
Econômicas, Ciências Sociais (Science Politique), Direito, Filosofia, Física, Gestão Pública, 
Matemática, Matemática Computacional (Mathemátiques et Informatique appliquées aux Sciences 
Humaines et Sociales), Química, Química Tecnológica e Sistemas de Informação.  
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 3 (três) vagas; 
 setembro de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Os estudantes deverão pagar um valor estimado em 217 euros, por semestre, 
referente à inscrição na seguridade social estudantil. 
 

83. Université de Rouen-Normandie 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
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realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências 
Socioambientais, Direito, Educação Física, Filosofia, Geografia, Gestão Pública, História, 
Letras/Francês, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Química, Química Tecnológica e Sistemas de 
Informação. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Os estudantes deverão pagar um valor estimado em 217 euros, por semestre, 
referente à inscrição na seguridade social estudantil. 
 

84. Université de Technologie de Troyes – UTT 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE mínimo de 60% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Sistemas, Engenharia Mecânica e 
Sistemas de Informação. 
 
Vagas: 6 (seis) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 3 (três) vagas; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 3 (três) vagas. 
 
Observação: Os estudantes deverão pagar um valor estimado em 217 euros, por semestre, 
referente à inscrição na seguridade social estudantil.  

85. Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – UVSQ 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Atuariais (Statistiques), Ciência da Computação, Ciências 
Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Estatística, Física, Geografia, História, 
Matemática, Química e Química Tecnológica. 
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Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Os estudantes deverão pagar um valor estimado em 217 euros, por semestre, 
referente à inscrição na seguridade social estudantil. 
 

86. Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado 
de um dos seguintes testes: DALF ou DELF. 
 
Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Direito, Filosofia, Geografia e História. 
 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: janeiro de 2019 a junho 2019: 5 (cinco) vagas; 

setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 5 (cinco) vagas. 
 
Observação: Os estudantes deverão pagar um valor estimado em 217 euros, por semestre, 
referente à inscrição na seguridade social estudantil. 
 

87. Université Paris 3 – Sorbonne-Nouvelle 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Francês CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 

Cursos: Comunicação Social, Letras/Francês e Teatro. 

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

Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 

setembro de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 

Observação: Os estudantes deverão pagar um valor estimado em 217 euros, por semestre, 
referente à inscrição na seguridade social estudantil. 
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HOLANDA 
 
 

88. De Haagse Hogeschool - THUAS (Universidade da Haia de Ciências Aplicadas) 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 550 pontos para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
. 
 
Cursos: Comunicação Social (International Communication Management), Controladoria e 
Finanças (International Financial Management and Control), Engenharia de Alimentos (Process and 
Food Technology), Gestão Pública (International Public Management) e Relações Econômicas 
Internacionais. 
 
Vagas: 8 (oito) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 4 (quatro) vagas; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 4 (quatro) vagas. 
 
 

89. Fontys Hogescholen – FUAS 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
certificado de proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo 550 pontos 
para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir 
de novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças e Relações Econômicas 
Internacionais. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 

agosto de 2019 a janeiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
 

90. Radboud Universiteit Nijmegen – RU  
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: TOEFL (papel) mínimo de 550 pontos, TOEFL (iBT) mínimo de 79 pontos, 
IELTS mínimo de 6.0 pontos, FCE (mínimo B2), TOEIC (mínimo 670 pontos) ou Exame de Inglês 
do CENEX-FALE mínimo de 550 pontos para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 
543 pontos para exames realizados a partir de novembro de 2017. 
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                  90. a) Cursos: Administração, Antropologia (Arts and Culture Studies), Ciências 
Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Engenharia de Controle e Automação (Artificial Intelligence), 
Pedagogia, Psicologia, Química e Química Tecnológica. 
 
Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
     setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
                  90. b) Curso: Engenharia de Produção 
 
Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: setembro de 2019 a fevereiro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
Observação: Os estudantes deverão pagar um valor estimado em 200 euros por semestre que 
inclui seguro saúde e viagem. 

 
 

IRLANDA 
 
 

91. Maynooth University – UM 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 560 pontos para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Administração, Antropologia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, 
Ciências Contábeis, Ciências do Estado, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação 
Social (Media Studies), Controladoria e Finanças, Design, Direito (Human Rights and Social 
Justice), Engenharia de Controle e Automação (Robotics), Engenharia de Sistemas, Estatística, 
Farmácia, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras/Inglês, Matemática, Matemática 
Computacional (Computational Thinking), Música, Pedagogia, Psicologia, Química, Química 
Tecnológica, Relações Econômicas Internacionais (International Development) e Sistemas de 
Informação. 
 
Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico cada uma 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
 

ITÁLIA 
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92. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - UNIBO 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Italiano no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Italiano do CENEX-FALE mínimo de 60% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
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, 
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, 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, Química Tecnológica, 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: março de 2019 a julho de 2019: 5 (cinco) vagas; 
               setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 5 (cinco) vagas. 
 
Observação: A universidade se reserva o direito de recusar o estudante selecionado na ocasião 
da mobilidade. 
 

93. Università Ca' Foscari de Venezia – UNIVE 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Italiano no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de um dos 
seguintes certificados de proficiência: SIE (School for International Education – Ca’ Foscari 
University of Venice), CELI (Università per Stranieri di Perugia), CILS (Università per Stranieri di 
Siena), CERT.IT (Università Roma Tre), PLIDA (Dante Alighieri Society), OLS (Erasmus Online 
Linguistic Support). A universidade não aceita a declaração de Exame de Italiano do CENEX-FALE. 
 
Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Socioambientais, Conservação e 
Restauração de Bens Culturais Móveis, História, Filosofia, Museologia (Conservation of Cultural 
Heritage and Performing Arts Management), Química Tecnológica (Sustainable Chemistry and 
Technology) e Relações Econômicas Internacionais. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
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Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
   setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: A universidade se reserva o direito de recusar o estudante selecionado na ocasião 
da mobilidade. 
 
 

94. Università degli Studi di Nápoli L’Orientale 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Italiano no nível mínimo B1 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Italiano do CENEX-FALE mínimo de 60% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 70% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 

 
 
Cursos: Letras/Italiano, Letras/Linguística. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: maio de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 
 outubro de 2019 a fevereiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 

95. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Italiano no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência. A universidade não aceita a declaração de Exame de Italiano do CENEX-FALE. 

Cursos: Administração, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências 
Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Conservação e 
Restauração de Bens Culturais Móveis, Controladoria e Finanças, Design, Direito, Engenharia 
Aeroespacial, Engenharia Agrícola e Ambiental (Agro-industrial Biotechnology), Engenharia Civil, 
Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia 
Química, Filosofia, Física, Geologia, Gestão Pública, Letras, Matemática, Música, Química, Química 
Tecnológica, Relações Econômicas Internacionais e Teatro. 

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

Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 2 (quatro) vagas;  

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 2 (duas) vagas 
 

96. Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – UTV 
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Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Italiano no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Italiano do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciência da 
Computação, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Conservação e Restauração de Bens 
Culturais Móveis, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Civil, 
Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Filosofia, Física, Fisioterapia, História, Letras/Italiano, Matemática, Museologia (Art 
History and Conservation of Cultural Property), Música*, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, 
Química, Química Tecnológica, Sistemas de Informação, Teatro, Tecnologia em Radiologia e 
Turismo. 
 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 5 (cinco) vagas 
              setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 5 (cinco) vagas. 
 
Observação: *Apenas disciplinas teóricas. 
 
 

97. Università di Camerino – UNICAM 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Italiano no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference of Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Italiano do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
 
Curso: Direito. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
 

98. Università di Trento – UniTrento 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Italiano no nível mínimo A2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Italiano do CENEX-FALE mínimo de 50% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 60% para exames realizados a partir de novembro de 
2017; ou comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B1 do “Common European 
Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de proficiência ou 
declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 545 pontos para exames realizados 
até março de 2017 e mínimo de 460 pontos para exames realizados a partir de novembro de 2017. 
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Cursos: Ciência da Computação, Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (Cultural 
Heritage), Ciências Sociais, Direito, Engenharia Civil, Filosofia, Física, Matemática e Museologia 
(Cultural Heritage). 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a julho de 2019: 3 (três) vagas; 
 setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 2 (duas) vagas. 
 
 

NORUEGA 
 
 

99. Universitetet i Oslo - UiO (Universidade de Oslo) 
 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B1 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: IELTS mínimo de 5.0 pontos, TOEFL (iBT) mínimo de 60 pontos. 
Cursos: Antropologia, Ciências do Estado, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação 
Social, Direito, Estatística, Física, Geografia, Geologia, Matemática, Pedagogia, Psicologia, 
Química e Química Tecnológica. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 
 agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
 

PORTUGAL 
 

100. Escola Superior Gallaecia – ESG 
 
Cursos: Arquitetura e Urbanismo e Artes Visuais (Artes Plásticas e Multimédia).  
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: fevereiro 2019 a julho 2019: 3 (três) vagas; 
   setembro 2019 a fevereiro 2020: 2 (duas) vagas. 
 

101. Instituto Politécnico de Beja – IPBeja 
 
Cursos: Administração, Agronomia, Artes Visuais, Direito, Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos (Inovação e Tecnologia Alimentar), Engenharia de 
Sistemas, Gestão de Serviços de Saúde (Tecnologias Bioanalíticas), Relações Econômicas 
Internacionais, Sistemas de Informação, Terapia Ocupacional e Turismo. 
 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
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Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 5 (cinco) vagas; 
 setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 5 (cinco) vagas. 
 
 

102.  Instituto Politécnico de Leiria – IPLeiria 
 
Cursos: Administração, Artes Visuais, Biomedicina (Biotecnologia), Ciências Biológicas (Biologia 
Marinha e Biotecnologia), Ciências Contábeis, Cinema de Animação e Artes Digitais (Jogos Digitais 
e Multimédia), Comunicação Social, Design, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas 
(Engenharia Informática), Engenharia Mecânica, Fisioterapia, Gestão de Serviços de Saúde 
(Ciências da Informação em Saúde), Gestão Pública, Nutrição (Dietética), Pedagogia, Teatro, 
Terapia Ocupacional e Turismo.  
 
Vagas: 10 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 5 (cinco) vagas; 

setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 5 (cinco) vagas. 
 
Observação: A aceitação final por parte dos Diretores de Curso dependerá da viabilidade do plano 
de estudos proposto. 
 
 

103. Instituto Politécnico de Setúbal 
 
                    103.a) Cursos da Escola Superior de Educação: Comunicação Social, Educação 
Física e Pedagogia. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma, sendo 4 (quatro) vagas 
para Comunicação Social e Pedagogia e 1 (uma) vaga para Educação Física. 
 
Período: fevereiro 2019 a julho 2019: 2 (duas) vagas; 
    setembro 2019 a janeiro 2020: 3 (três) vagas.  
 
                   103.b) Cursos da Escola de Ciências Empresariais: Administração (Gestão de 
Recursos Humanos ou Marketing ou Gestão da Distribuição e da Logística), Ciências Contábeis e 
Sistema de Informação. 
 
Vagas: 6 (seis) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma, sendo 2 (duas) vagas 
para cada curso. 
 
Período: fevereiro 2019 a julho 2019: 3 (três) vagas; 
   setembro 2019 a janeiro 2020: 3 (três) vagas.  
 
                  103.c) Cursos da Escola Superior de Tecnologia: Engenharia Ambiental, Engenharia 
de Controle e Automação, Engenharia de Sistemas e Engenharia Mecânica.  
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Vagas: 8 (oito) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma, sendo 2 (duas) vagas 
para cada curso, por semestre. 
 
Período: fevereiro 2019 a julho 2019: 4 (quatro) vagas; 
     setembro 2019 a janeiro 2020: 4 (quatro) vagas. 
 
                  103.d) Cursos da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro: Engenharia Civil 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico. 
 
Período: fevereiro 2019 a julho 2019: 1 (uma) vaga; 
   setembro 2019 a janeiro 2020: 1 (uma) vaga. 
 
Observação: A(s) vaga(s) não aproveitada(s) por algum curso não pode(m) ser transferida(s) a 
nenhum outro curso. 
 

104. Instituto Politécnico do Porto – IPP 
 
Cursos: Administração (Ciências Empresariais), Artes Visuais, Arquivologia (Ciências e 
Tecnologias da Documentação e Informação), Biblioteconomia (Ciências e Tecnologias da 
Documentação e Informação), Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Comunicação Social 
(Marketing), 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, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia 
(Audiologia ou Terapia da Fala), Gestão de Serviços da Saúde (Saúde Ambiental), Medicina 
(Licenciatura em Ortóptica/Licenciatura em Osteopatia), Pedagogia (Educação Básica), Publicidade 
e Propaganda (Marketing), Relações Econômicas Internacionais (Comércio Internacional), 
Sistemas de Informação, Terapia Ocupacional, Tecnologia em Radiologia e Teatro. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019 (para cursos na área da saúde: janeiro de 2019 a junho 
de 2019): 2 (duas) vagas;  
               setembro de 2019 a fevereiro de 2020 (para cursos na área da saúde: agosto de 2019 a 
janeiro de 2020): 3 (três) vagas. 
 
 

105. Instituto Universitário de Lisboa – IUL  
 

   105.a) Cursos: Arquitetura e Urbanismo e Ciência da Computação (Informática). 
 

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico.  
 
Período: fevereiro de 2019 a junho 2019: 1 (uma) vaga. 
 

  105.b) Cursos: Antropologia, Ciências Sociais e Ciências Socioambientais. 
 

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



 

58 

Edital modificado pelos “Adendo 01” e “Errata 01”, publicados em 09/04/2018; pela “Errata 02”, publicada 
em 17/04/2018; pelo “Adendo 02”, publicado em 24/04/2018; pelo “Adendo 03”, publicado em 25/04/2018; 
pela “Errata 03”, publicada em 02/05/2018; e pela “Errata 04”, publicada em 18/05/2018. 

 

 
Período: fevereiro de 2019 a junho 2019: 1 (uma) vaga. 
 

 105.c) Curso: Psicologia. 
 

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico.  
 
Período: fevereiro de 2019 a junho 2019: 1 (uma) vaga. 
 

 105.d) Curso: Ciências Econômicas. 
 

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico. 
 
Período: setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 

 105.e) Curso: Ciências do Estado. 
 

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico. 
 
Período: setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 

 105.f) Curso: História. 
 

Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico.  
 
Período: setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 
Observação: Estudantes pagam uma taxa no valor estimado de 30 euros referente ao seguro 
escolar. 
 
 

106. Universidade da Beira Interior 
 
Cursos: Administração, Artes Visuais (Ciências da Cultura), Biomedicina, Ciências Econômicas, 
Ciências Sociais, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Cinema de Animação e Artes Digitais 
(Ciências da Cultura), Comunicação Social, Conservação e Restauração de Bens Móveis Culturais 
(Ciências da Cultura), Dança (Ciências da Cultura), Design, Design de Moda (Ciências da Cultura), 
Educação Física, Engenharia de Sistemas, Relações Econômicas Internacionais (Ciência Política 
e Relações Internacionais), Publicidade e Propaganda, Psicologia, Química Tecnológica e Teatro 
(Ciências da Cultura). 
 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 5 (cinco) vagas; 
      setembro de  2019 a janeiro de 2020: 5 (cinco) vagas. 
 

107. Universidade de Évora 
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Cursos: Administração, Agronomia, Antropologia (História e Arqueologia), Arquitetura e Urbanismo 
(Arquitetura Paisagista), Artes Visuais, Aquacultura (Ciência e Tecnologia Animal), Biomedicina 
(Biotecnologia), Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Conservação e 
Restauração de Bens Culturais Móveis (Patrimônio Cultural), Design, Educação Física (Ciências do 
Desporto), Enfermagem, Engenharia de Sistemas (Engenharia Informática), Engenharia Mecânica 
(Engenharia Mecatrônica), Estatística (Matemática Aplicada), Física (Matemática Aplicada), 
Geografia, Geologia, História (Historia e Arqueologia), Letras, Matemática, Museologia (Patrimônio 
Cultural), Música, Pedagogia (Ciências da Educação), Psicologia, Química, Química Tecnológica, 
Relações Econômicas Internacionais (Relações Internacionais), Teatro, Terapia Ocupacional 
(Reabilitação Psicomotora) e Turismo. 
 
Vagas: 3 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma.  
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas; 
      setembro de 2019 a fevereiro de 2020:  1 (uma) vaga. 
 

108. Universidade de Lisboa 
 
                  108.a) Cursos no Instituto Superior de Agronomia: Arquitetura e Urbanismo 
(Arquitetura Paisagista), Ciências Biológicas, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia 
Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal, Zootecnia (Engenharia Zootécnica). 
 
Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 

   108.b) Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas: 
 
Vagas: 12 (doze) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 

108.b1) Cursos: Administração e Gestão Pública. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga.  
 

108.b2) Curso: Antropologia. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga.  
 

108.b3) Curso: Ciências do Estado. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga.  
 

108.b4) Cursos: Ciências Sociais e Socioambientais. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 
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setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga.  
 

108.b5) Curso: Comunicação Social. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga.  
 

108.b6) Curso: Relações Econômicas Internacionais. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga.  
 

                    108.c) Instituto Superior de Economia e Gestão 
 
Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Controladoria e Finanças (Finanças), Matemática 
(Matemática Aplicada à Economia e à Gestão). 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 1 (uma) vaga 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga.  
 
        108. d) Instituto Superior Técnico 
 
Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Ambiental, Engenharia 
Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, 
Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica e 
Engenharia Química. 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 3 (três) vagas; 

setembro de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
Observação: Os estudantes deverão estar cientes que algumas disciplinas de todos os cursos 
podem ser ministradas em inglês. 
 

109. Universidade do Porto 
 
                   109.a) Faculdade de Engenharia 
 
Vagas: 18 (dezoito) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 

109. a1) Curso: Engenharia Civil 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

109. a2) Curso: Engenharia de Controle e Automação 
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Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

109. a3) Curso: Engenharia de Produção 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas. 

 

109. a4) Curso: Engenharia de Sistemas 

Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

109. a5) Curso: Engenharia Mecânica 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

109. a6) Curso: Engenharia Metalúrgica 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

109. a7) Curso: Engenharia Química 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

109. a8) Curso: Engenharia Ambiental 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

109. a9) Curso: Engenharia de Minas 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas. 
 
 
               109.b) Faculdade de Letras 
 
Cursos: Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Comunicação Social, Filosofia, Geografia e 
História. 
 
Vagas: 10 (dez) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho 2019: 05 (cinco) vagas  

setembro de 2019 a fevereiro 2020: 05 (cinco) vagas. 
 
 

REINO UNIDO 
 
 

110. University of Kent 
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Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado de 
um dos seguintes testes: IELTS mínimo de 6.5 (com uma pontuação mínima de 6.0 no “reading” e 
no “writing”, e 5.5 no “speaking” e no “listening”) ou TOEFL iBT mínimo de 90 (com uma pontuação 
mínima de 22 no “reading”, 21 no “writing”, 17 no “listening” e 20 no “speaking”). 
 
Cursos: Direito 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 1 (uma) vaga; 

setembro de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 
Observação: A universidade se reserva o direito de não receber o aluno na ocasião da mobilidade. 
 
 

111. University of Southampton 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação do resultado do 
seguinte teste: IELTS mínimo de 6.5. 
 
Cursos: Antropologia (Archeology and Anthropology), Letras/Inglês, Filosofia e História. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a junho de 2019: 4 (quatro) vagas. 
 

 
 

REPÚBLICA TCHECA 
 
 

112. University of Hradec Králové – UHK 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 550 pontos para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 

Cursos: Ciências do Estado, Ciências Sociais, Filosofia, História e Pedagogia. 

Vagas: 04 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada. 
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Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 2 (duas) vagas; 
 setembro de 2019 a fevereiro de 2020: 2 (duas) vagas. 

 
 

ROMÊNIA 
 
 

113. Universitatea Babeș-Bolyai – UBB 
 
Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B1 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 500 pontos para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 460 pontos para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
. 
 
Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências do Estado, Ciências 
Sociais (Political Sciences), Comunicação Social (Journalism), Controladoria e Finanças, Gestão de 
Serviços de Saúde, Jornalismo, Letras/Inglês, Matemática e Relações Econômicas Internacionais.  
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a julho de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

 
RÚSSIA 

 

114. Innopolis University 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B1 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de resultado de 
teste de proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 542 pontos 
para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 460 pontos para exames realizados a partir 
de novembro de 2017. 
 
 
Cursos: Ciência da Computação e Engenharia de Sistemas. 
 
Vagas: 4 (quatro) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 2 (duas) vagas; 

agosto de 2019 a dezembro de 2019: 2 (duas) vagas. 
 

115. Tomsk State University 
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Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B2 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 550 pontos para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
 
Cursos: Ciência da Computação, Letras/Inglês (Linguistics and Literature Studies) e Sistemas de 
Informação (Computer and Information Sciences). 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: janeiro de 2019 a maio de 2019: 1 (uma) vaga; 

setembro de 2019 a dezembro de 2019: 1 (uma) vaga. 
 

116. Tyumen State University – TSU 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês no nível mínimo B1 do 
“Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado de 
proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE mínimo de 500 pontos para 
exames realizados até março de 2017 e mínimo de 460 pontos para exames realizados a partir de 
novembro de 2017. 
. 
 
Cursos: Ciências do Estado (STEP in Russian Energy: Society, Technology, Environment, Policy), 
Ciências Econômicas (STEP in Russian Energy: Society, Technology, Environment, Policy), 
Ciências Sociais (STEP in Russian Energy: Society, Technology, Environment, Policy), Ciências 
Socioambientais (STEP in Russian Energy: Society, Technology, Environment, Policy) e Relações 
Econômicas Internacionais (STEP in Russian Energy: Society, Technology, Environment, Policy). 
 
Vagas: 5 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 5 (cinco) vagas. 
 
 
 

SAN MARINO 
 

117. Università degli Studi di San Marino – UNIRSM 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Italiano no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Italiano do CENEX-FALE mínimo de 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
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Cursos: Design, Engenharia Civil e Engenharia de Produção (Management Engineering). 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: março de 2019 a julho de 2019: 1 (uma) vaga; 

outubro de 2019 a fevereiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 

 
SUÍÇA 

 

118. Haute École de Gestion de Genève – HEG 

                       118.a) Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Inglês 
no nível mínimo B2 do “Common European Framework of Reference for Languages” com 
apresentação de certificado de proficiência ou declaração de Exame de Inglês do CENEX-FALE 
mínimo de 550 pontos para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 543 pontos para 
exames realizados a partir de novembro de 2017. 
 
Curso: Relações Econômicas Internacionais. 
 
Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 1 (uma) vaga; 
 
                        118.b) Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês 
no nível mínimo B2 do “Common European Framework of Reference for Languages” com 
apresentação de certificado de proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE 
mínimo de 70% para exames realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames 
realizados a partir de novembro de 2017. 
 
 
Cursos: Administração, Arquivologia, Biblioteconomia e Sistemas de Informação. 
 
Vagas: 1 (uma) vaga com duração de um semestre acadêmico. 
 
Período: setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
 

119. Université de Neuchâtel 

Proficiência linguística exigida: Comprovação de conhecimento de Francês no nível mínimo B2 
do “Common European Framework of Reference for Languages” com apresentação de certificado 
de proficiência ou declaração de Exame de Francês do CENEX-FALE mínimo 70% para exames 
realizados até março de 2017 e mínimo de 80% para exames realizados a partir de novembro de 
2017. 
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Cursos: Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Direito, Letras/Francês e Matemática. 
 
Vagas: 2 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 
 
Período: fevereiro de 2019 a junho de 2019: 1 (uma) vaga; 

setembro de 2019 a janeiro de 2020: 1 (uma) vaga. 
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ANEXO II 

Carta de Intenções 

A(s) Carta(s) de Intenções deverá(ão) ser redigida(s) pelo candidato no(s) idioma(s) de estudo 

determinado(s) pelas instituições estrangeiras do(s) país(es) de destino almejado(s). No caso de 

haver interesse em vários países de destino, o número de cartas de intenções será idêntico ao 

número de idiomas a serem definidos para fins de comprovação de proficiência linguística. Em cada 

Carta de Intenções, o candidato deverá abordar, na língua exigida como pré-requisito para 

comprovação de proficiência linguística, os seguintes subquesitos, cada qual com pontuação 

específica. 

 Conhecimento sobre a UFMG e capacidade de divulgação da universidade durante a 
mobilidade no exterior; 

 Conhecimento relacionado ao curso do candidato na UFMG; 
 Conhecimento sobre o destino almejado; 
 Visão clara sobre os benefícios acadêmicos e pessoais decorrentes do intercâmbio. 

 
A DRI oferecerá instruções sobre a Carta de Intenções por meio do Informativo Minas Mundi 
2018/2019 e ofertará sessão de treinamento para produção do documento.  
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ANEXO III 

Vídeo de Apresentação Oral 

O(s) vídeo(s), com o mínimo de 1 (um) minuto e o máximo de 3 (três) minutos de duração, 

deverá(ão) ser gravado(s) pelos candidatos e submetido(s) online no ato de inscrição. O(s) vídeo(s) 

deverá(ão) ser gravado(s) pelo candidato no(s) idioma(s) de estudo utilizado(s) pelas instituições 

estrangeiras do(s) país(es) de destino almejado(s) pelo candidato. No caso de haver interesse em 

vários países de destino, o número de vídeos será idêntico ao número de idiomas definidos pelo 

candidato para fins de comprovação de proficiência linguística.  

Em cada vídeo, o candidato deverá abordar, na língua exigida como pré-requisito para comprovação 

de proficiência linguística, os seguintes subquesitos, cada qual com pontuação específica. 

 Conhecimento sobre a UFMG e capacidade de divulgação da universidade durante a 
mobilidade no exterior; 

 Conhecimento relacionado ao curso do candidato na UFMG;   
 Conhecimento sobre o destino almejado; 
 Visão clara sobre os benefícios acadêmicos e pessoais decorrentes do intercâmbio.  

 

A DRI oferecerá instruções sobre o vídeo de apresentação oral por meio do Informativo Minas 
Mundi 2018/2019 e ofertará sessão de treinamento para produção do(s) vídeo(s). 
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ANEXO IV 

Critérios de Avaliação 

 
Haverá quatro quesitos de avaliação: integralização Curricular (20 pontos), Análise do Histórico 

Escolar e Currículo (40 pontos); Carta(s) de Intenções (20 pontos); Vídeo(s) (20 pontos). Os quatro 

quesitos e seus respectivos subquesitos serão pontuados de acordo com as tabelas abaixo: 

 

1. INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR -  20 PONTOS 

Faixa 1: integralização de 80% a 99% do percurso curricular 10 pontos 

Faixa 2: integralização de 60% a 79% do percurso curricular 20 pontos 

Faixa 3: integralização de 40% a 59% do percurso curricular 15 pontos 

Faixa 4: integralização de 20% a 39% do percurso curricular 05 pontos 

QUESITO 1: Pontuação pelo percurso curricular 20 pontos 

2. ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR (RSG) E CURRÌCULO  -  40 PONTOS 

2.1 Análise do RSG Máximo 10 

pontos 

Candidato com pontuação entre os 05% melhores do curso 10 pontos  

Candidato com pontuação entre os 10% melhores do curso 09 pontos  

Candidato com pontuação entre os 15% melhores do curso 08 pontos  

Candidato com pontuação entre os 20% melhores do curso 07 pontos  

Candidato com pontuação entre os 25% melhores do curso 06 pontos  

Candidato com pontuação entre os 30% melhores do curso 05 pontos  

Candidato com pontuação entre os 35% melhores do curso 04 pontos  

Candidato com pontuação entre os 40% melhores do curso 03 pontos  

Candidato com pontuação entre os 45% melhores do curso 02 pontos  

Candidato com pontuação entre os 50% melhores do curso 01 ponto    

2.1 Total da pontuação pela análise do RSG 10 pontos 
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2.2 Análise de atividades como bolsista (IC, Extensão ou Monitoria) e participação 

em estágios ou atividade profissional correlata ao curso. 

Máximo 20 

pontos 

Atividade como bolsista por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Atividade como bolsista por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Atividade como bolsista por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Atividade como bolsista por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Atividade como bolsista por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Atividade como bolsista por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Atividade como bolsista por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Atividade como bolsista por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Atividade como bolsista por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Atividade como bolsista por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Estágio ou atividade profissional por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Estágio ou atividade profissional por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Estágio ou atividade profissional por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Estágio ou atividade profissional por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Estágio ou atividade profissional por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Estágio ou atividade profissional por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Estágio ou atividade profissional por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Estágio ou atividade profissional por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Estágio ou atividade profissional por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

Estágio ou atividade profissional por 1 trimestre comprovado 01 ponto  

2.2 Total da pontuação pelas atividades como bolsista (IC, Extensão ou Monitoria) 

e participação em estágios ou atividade profissional correlata ao curso. 

20 pontos 

2.3 Atividades complementares comprovadas Máximo 10 

pontos 
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Participação em evento acadêmico 0.5 ponto  

Participação em evento acadêmico 0.5 ponto  

Participação em evento acadêmico 0.5 ponto  

Participação em evento acadêmico 0.5 ponto  

Participação em evento acadêmico 0.5 ponto  

Participação em evento acadêmico 0.5 ponto  

Apresentação de trabalho em evento científico 01 ponto  

Apresentação de trabalho em evento científico 01 ponto   

Apresentação de trabalho em evento científico 01 ponto  

Publicação referenciada como autor ou coautor 02 pontos  

Publicação referenciada como autor ou coautor 02 pontos  

2.3 Total da pontuação pelas atividades complementares comprovadas 10 pontos 

QUESITO 2: pontuação pelo histórico escolar (RSG) e currículo 40 pontos 

3. CARTA DE INTENÇÕES (motivação escrita sobre a mobilidade no exterior)  -  20 PONTOS 

3.1 Proficiência linguística no idioma de instrução da instituição de destino até 4 pontos 

3.2 Conhecimento sobre a UFMG e capacidade de divulgação da universidade  até 4 pontos 

3.3. Conhecimento relacionado ao curso do candidato na UFMG até 4 pontos 

3.4 Conhecimento sobre o destino almejado até 4 pontos 

3.5 Motivação: visão clara sobre os benefícios acadêmicos e pessoais da mobilidade até 4 pontos 

QUESITO 3: pontuação pela Carta de Intenções 20 pontos 

4. VÍDEO (motivação oral sobre a mobilidade no exterior) - 20 PONTOS 

4.1 Proficiência linguística no idioma de instrução da instituição de destino até 4 pontos 

4.2 Conhecimento sobre a UFMG e capacidade de divulgação da universidade  até 4 pontos 

4.3 Conhecimento relacionado ao curso do candidato na UFMG até 4 pontos 

4.4 Conhecimento sobre o destino almejado até 4 pontos 

4.5 Motivação: visão clara sobre os benefícios acadêmicos e pessoais da mobilidade até 4 pontos 
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QUESITO 4: pontuação pelo Vídeo 20 pontos 
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ANEXO V 

Critérios para a classificação dos candidatos habilitados 

Com o objetivo de assegurar mecanismos de inclusão e ações afirmativas no programa Minas 

Mundi, 50% das vagas de mobilidade internacional serão prioritariamente alocadas a estudantes 

cotistas, buscando ainda que 25% delas sejam direcionadas para atender estudantes pretos, pardos 

e índios. Os estudantes cotistas serão divididos em quatro grupos de acordo com o perfil de ingresso 

na Universidade, registrado no SISU (Sistema de Seleção Unificada), sendo os casos excepcionais 

analisados individualmente. Esses quatro grupos serão definidos de acordo com os seguintes perfis:  

 C1 (baixa renda + pretos, pardos ou índios);  
 C2 (baixa renda);  
 C3 (pretos, pardos ou índios);  
 C4 (egressos de escola pública que não se enquadrem nos perfis C1, C2 e C3).  

 
Serão considerados candidatos de concorrência ampla (CA) todos aqueles estudantes cujo perfil 
de ingresso na Universidade não se enquadrem nos perfis C1, C2, C3 e C4. 
 
A distribuição das vagas entre os candidatos habilitados para mobilidade internacional será feita 
com base em critério de alternância entre alunos cotistas e alunos cujo ingresso na Universidade 
tenha sido por concorrência ampla. O primeiro lugar de cada categoria terá precedência sobre o 
segundo lugar em cada categoria, e assim por diante, com estudantes de cada um dos cinco perfis 
(C1, C2, C3, C4 e CA) sendo classificados em alternância de acordo com a classificação obtida em 
cada perfil, conforme a estrutura classificatória apresentada a seguir: 

 

Se esgotados os números de estudantes cotistas antes do número de estudante admitidos por 

concorrência ampla, ou vice-versa, a escala classificatória continuará a ser seguida até alcançar o 

último candidato aprovado no processo seletivo. 

A classificação dos candidatos habilitados será divulgada pela DRI na data especificada pelo Edital 

Minas Mundi 2018, listando-se os candidatos classificados em ordem decrescente, identificados 

pelo número de matrícula, pela faixa de concorrência e com registro da proficiência linguística 

comprovada pelos candidatos. 
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ANEXO VI 

Critérios para desempate na classificação dos candidatos habilitados 

Serão tomados como critérios de desempate na segunda etapa, na seguinte ordem: 
1. A pontuação recebida na avaliação do currículo; 
2. A pontuação recebida na avaliação da Carta de Intenções; 
3. A pontuação recebida na avaliação do vídeo; 
4. A pontuação recebida na avaliação da Carga Horária Integralizada (CHI) 

 


