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EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO  

                            1º SEMESTRE DE 2022 
 

 
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná, por intermédio da PUCPR International, torna público o edital de pré-seleção 

para o Programa de Intercâmbio Acadêmico a nível de graduação da PUCPR para saída no 1º semestre de 2022. Este 

Edital está sujeito às especificidades das cláusulas dos Convênios de Cooperação entre a PUCPR e as Instituições 

parceiras e às disposições da Resolução 189/2008 – CONSUN – PUCPR, e possui as seguintes diretrizes: 

 

1. REQUISITOS PARA PRÉ-SELEÇÃO:  

1.1 Ser estudante da PUCPR regularmente matriculado em um curso de graduação seja na modalidade 

presencial, nova graduação ou EAD; 

1.2 Possuir IRA (Índice de Rendimento Acadêmico) igual ou superior a 6,5*; 

1.3 Para Graduação Presencial ou Nova Graduação: Ter concluído, na data de saída, o 4o período para os 

cursos com duração igual ou superior a 4 anos ou o 3o período para cursos com duração inferior a 4 

anos; 

1.4 Para EAD e Semi-Presencial: Cursos com duração de até 10 módulos, ter concluído, na data de saída, 

o 6º módulo. Cursos com duração superior a 11 módulos, ter concluído, na data de saída, o 10º 

módulo;  

1.5 Para American Academy: Ter concluído, na data de saída, os 2 anos de curso na PUCPR.  

1.6 Apresentar proficiência na língua do país de destino ou língua em que as disciplinas desejadas serão 

ministradas – confirmada por meio de certificação em testes determinados pelas instituições de 

destino**; 

1.7 Não possuir processo administrativo disciplinar instaurado ou em aberto junto à PUCPR. 

* não é necessário encaminhar o histórico acadêmico à coordenação de mobilidade internacional. 
** verificar especificações dos testes na lista das instituições no item 5 deste edital. 

 
2. PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO  

O estudante interessado deverá: 

a. Fazer inscrição online https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-internacional/  
(INTERCÂMBIO ACADÊMICO → Inscrições 1º semestre de 2022 → Inscreva-se).  
Atente-se aos dados inseridos na sua inscrição, o processo e toda comunicação serão baseados 
nos dados prestados pelo candidato no ato da inscrição. 
 
Leia atentamente este Edital antes de efetuar a sua inscrição. 
 

b. Realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 até a data de vencimento. Após 

o término das inscrições o sistema não permite reemissão de boleto. 

https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-internacional/
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Antes de realizar a sua inscrição, certifique-se de que atende a todos os critérios de seleção do 

programa de intercâmbio e que a Universidade escolhida possui seu curso ou área de interesse. Não 

haverá devolução da taxa de inscrição. 

 

2.1 A Coordenação de Mobilidade Internacional fará a análise do cumprimento dos requisitos básicos. 

Estudantes que não atenderem ao IRA, período ou nível de idioma mínimos, ou possuírem algum 

processo administrativo junto à PUCPR terão a inscrição cancelada. 
  

2.2 Comprovação de idioma: 
 

a. EUA, Austrália, Canadá e algumas instituições europeias – pontuação mínima de 80 no TOEFL iBT 

ou 6.5 no IELTS (para estes países não são aceitos outros tipos de testes, além de TOEFL iBT ou 

IELTS). Cada Universidade possui seu requerimento, podendo ser exigida pontuação superior à 

descrita acima, verificar especificações do item 5 deste Edital. Os candidatos inscritos para 

Universidades destes países deverão encaminhar o certificado do TOEFL iBT ou IELTS por e-mail para 

intercambio@pucpr.br até 29/07/2021, com o título “Resultado Teste de Proficiência – NOME 

COMPLETO DO CANDIDATO”.  
 

b. Demais países:  
 

- Teste de idioma administrado pelo PUCPR Idiomas, sendo necessário atender, no mínimo, ao nível 

B1 ou B2, conforme Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. (Requerimento de idioma 

pode ser superior ao descrito acima de acordo com exigência da Universidade parceira, verificar 

especificações do item 5 deste Edital).  
 

- Certificados de comprovação de idioma emitidos por outras Escolas redigidos em língua inglesa ou 

na língua do país, em papel timbrado, com carimbo da Instituição e assinatura do responsável, 

atestando o nível de idioma do candidato, conforme o Quadro Comum Europeu de Referência para 

Línguas (CEFR) com resultado de nível B1 ou superior, conforme critérios da Instituição de Ensino 

Estrangeira. A validade exigida é de no máximo 2 anos. 

 

Os candidatos que apresentarem certificados de outras Escolas deverão encaminhar o documento 

por e-mail para análise da Coordenação de Mobilidade Internacional para intercambio@pucpr.br  

até 29/07/2021.  
 

ATENTE-SE: a inscrição para o processo seletivo do intercâmbio não garante sua inscrição à prova 

de idioma.  
  

 

 

 

 

mailto:intercambio@pucpr.br
mailto:intercambio@pucpr.br
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No caso dos testes oficiais (TOEFL iBT ou IELTS), é necessário inscrever-se junto ao órgão responsável 

pela prova.  

 

TOEFL iBT - https://www.ets.org/pt/toefl/test-takers/ibt/take/register     

IELTS - https://www.britishcouncil.org.br/exame/ielts 

Para os testes aplicados pelo PUC idiomas, é necessário inscrever-se online através do site do PUC 
Idiomas: 
www.pucpr.br → Estude na PUCPR → PUCPR Idiomas → Teste para Intercâmbio PUCPR → 
Edital/Inscrição). Valor do teste: R$ 269,00* (aplicação remota) R$129,00 (aplicação presencial) ** 
 

* A alteração no valor do teste justifica-se pelo número reduzido de aplicações simultaneamente.  
** Sob consulta de disponibilidade com o PUCPR Idiomas 

 
 

Pagamento via boleto, gerado no ato da inscrição on-line.  
(Atentar-se ao tipo de teste, a opção correta é “Teste para Intercâmbio PUCPR”) 
 

O não pagamento do boleto dentro do prazo, acarretará o cancelamento automático da inscrição 
para a prova. 
Dúvidas: PUCPR Idiomas: Rua Iapó, 1211. Em frente o estacionamento B. 
Contato: idiomas@pucpr.br ou 3271-2583  
 
O PUC Idiomas encaminhará os resultados dos testes para a Coordenação de Mobilidade 
Internacional para a pré-seleção dos estudantes, e o certificado deverá ser retirado pessoalmente de 
acordo com data especificada no edital do PUC Idiomas. Estudantes que realizaram o teste em 
períodos anteriores, devem encaminhar o certificado para o e-mail intercambio@pucpr.br  

 
2.3 Os estudantes pré-selecionados ao intercâmbio serão convocados para a reunião de orientação 

obrigatória para início do processo de candidatura junto à Universidade parceira. Estudantes não 

selecionados serão comunicados sobre o resultado via e-mail.  

  

2.4 Aos estudantes que atenderem aos requisitos básicos de participação e que não forem 

selecionados na 1ª fase será divulgado edital de vagas remanescentes. Para participar destas 

vagas, o candidato deverá apresentar certificação do idioma.   
 

IMPORTANTE: Ressaltamos que o processo acima descrito não assegura o aceite para a realização da 

mobilidade. O aceite final é uma decisão da universidade parceira, assim como caberá à universidade 

analisar a continuidade das aplicações em função da pandemia.  
 

 

 

 

https://www.ets.org/pt/toefl/test-takers/ibt/take/register
https://www.britishcouncil.org.br/exame/ielts
http://www.pucpr.br/
mailto:idiomas@pucpr.br
mailto:intercambio@pucpr.br
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3. CRONOGRAMA 

DATA  DESCRIÇÃO  OBSERVAÇÃO  

07/06/2021 Início das inscrições do programa de intercâmbio 2022/1  --  

-- 
1ª aplicação - Prova PUCPR Idiomas                                                                                                         
Inscrições de 07/06/2021 a 25/06/2021 pelo site do PUCPR 
Idiomas 

Aplicação dos testes                          
02/07/2021 

-- 
2ª aplicação - Prova PUCPR Idiomas                                                                                                         
Inscrições de 17/07/2021 a 06/08/2021 pelo site do PUCPR 
Idiomas                                                         

Aplicação dos testes                             
13/08/2021  

                                                                     
Esta aplicação destina-se aos candidatos 

que se inscreveram no final do período das 
inscrições, portanto, o PUCPR 

Internacional aguardará o resultado dos 
testes para a análise das candidaturas 

03/08/2021 
Prazo para candidatos que pretendem apresentar certificados de 
outras Escolas - externas à PUCPR - (conforme especificações do 
item 2.3-b) encaminharem o documento por email para  Recebimento dos certificados por email                                

intercambio@pucpr.br para análise de 
aceitação  

03/08/2021 
Prazo para candidatos aplicando para EUA, Canadá e Austrália 
enviarem o resultado dos testes de proficiência (TOEFL iBT, IELTS, 
Outros) 

06/08/2021 Encerramento das inscrições do programa de intercâmbio 2022/1 --  

23/08/2021 Resultado da pré-seleção dos países EUA, Canadá e Austrália  Resultados serão divulgados por email 
(informado durante a inscrição) aos 

candidatos independente do resultado 06/09/2021 Resultado da pré-seleção dos demais países  

10/09/2021 

Reunião de orientação com estudantes pré-selecionados para o 
edital 2022/1                                                                                                                       
*A não participação deverá ser justificada previamente por email 
para o intercâmbio para análise Reunião será realizada via                      

Microsoft Teams 

Será 
definida  

Reunião de orientação pré-partida com estudantes do edital 
2022/1                                                                                                                  
*Participação obrigatória para os estudantes de todos os campus - 
detalhes serão enviados por email  

 

Não há prazo definido para as universidades parceiras começarem a dar retorno sobre a aplicação dos 

estudantes, podendo variar de acordo com calendário acadêmico e cronograma de análise de cada 

Instituição.  
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4. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

4.1 No ato da inscrição*, o estudante deverá escolher apenas 1 (uma) universidade de destino; 
*O candidato é responsável pelos dados pessoais contidos no formulário de inscrição. Qualquer 
alteração de dados pessoais, deverá ser informado à PUCPR International.  
** Estudantes que realizarem duas inscrições para universidades diferentes, apenas a primeira inscrição 
será considerada e não haverá estorno do valor pago pela segunda inscrição.  
 
4.2 O estudante poderá se inscrever para 2 (dois) semestres de mobilidade, caso tenha interesse, porém 
a pré-seleção e aceite para realização de dois semestres dependerá do número de vagas e análise das 
instituições parceiras; 
 

4.3 Devido à restrição de vagas, não há possibilidade de aplicar para 2 semestres de intercâmbio junto 
às Instituições nos EUA, Austrália, Canadá e Portugal. Para os demais países, a possibilidade de aplicação 
para dois semestres dependerá da disponibilidade de vagas e aceitação da parceira. 
 

4.4 O estudante é responsável por verificar no site da Universidade conveniada a oferta de cursos e 
disciplinas compatíveis com a sua área de estudo, assim como o idioma em que as disciplinas são 
ministradas; 
 

4.5 Este programa de mobilidade não dá direito à colação de grau acadêmico na universidade parceira; 
 
4.6 É de responsabilidade do estudante a realização do agendamento e pagamento dos testes de 
proficiência em línguas estrangeiras. 

4.7 O candidato que deixar de cumprir as etapas e os prazos do processo terá sua candidatura 
automaticamente cancelada; 

 

ATENÇÃO: Recomenda-se realizar a inscrição com antecedência à data limite. Os estudantes que 

realizarem a inscrição no último dia, deverão atentar-se para o período de expediente bancário para 

a realização do pagamento do boleto de inscrição – não nos responsabilizamos por eventuais 

problemas técnicos relacionados à sobrecarga do sistema ou o não pagamento do boleto.  

 

4.8 Após a pré-seleção, o estudante deverá montar um plano preliminar de estudos para o período do 

intercâmbio, aprovado pelo coordenador de curso. Alterações no plano de estudos, antes ou durante 

o programa de intercâmbio, deverão ser igualmente aprovadas pela Coordenação do Curso. 

 

4.9 A Coordenação de Mobilidade Internacional não tem competência para interferir nos processos e 

nos prazos de análise das candidaturas por parte da Universidade conveniada; 
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IMPORTANTE: No caso de desistência do programa de intercâmbio, o estudante deverá comunicar 

imediatamente a Coordenação de Mobilidade Internacional (intercambio@pucpr.br). Caso o estudante 

desista do intercâmbio após o recebimento da carta de aceite, deverá justificar-se formalmente junto à 

PUCPR e a Universidade conveniada.   

 

4.11 Imediatamente após receber a carta de aceite, o estudante deverá comunicar a Coordenação 
de Mobilidade Internacional da PUCPR.   

 
4.12 Somente após o recebimento da carta de aceite o estudante deverá dar entrada no pedido de 
visto de estudante no país de destino. Os processos relativos à obtenção do visto de estudos são de 
total responsabilidade do estudante, bem como todas as providências e despesas para obtenção de 
documentos exigidos durante o processo; 

 
4.13 Orientamos que o estudante realize a compra da passagem aérea ou qualquer outra aquisição 
relacionada à viagem somente após o recebimento da carta de aceite e obtenção do visto de 
estudos; 

 
4.14 Algumas instituições oferecem alojamento próprio ou terceirizado para estudantes 
intercambistas; outras indicam opções alternativas de acomodação. A escolha e o pagamento da 
acomodação utilizada durante o intercâmbio serão de responsabilidade do estudante. 

 
4.15 É obrigatória a participação do estudante em todas as reuniões de orientação previstas ao 
longo do processo, o não comparecimento poderá acarretar o cancelamento da candidatura do 
estudante. 

 
4.16 O estudante aceito para intercâmbio ficará matriculado em “disciplina de intercâmbio” junto à 
PUCPR, isento de mensalidade durante o semestre de mobilidade (janeiro a junho ou julho a 
dezembro). Também não haverá pagamento de mensalidades junto à Instituição conveniada; 
porém, pode haver cobrança de taxas administrativas semestrais, as quais variam em cada 
Instituição. Estudantes aplicando via free mover não pagam mensalidade na PUCPR durante o 
semestre do intercâmbio – desde que o plano de estudos seja autorizado pelo coordenador de curso 
– porém devem pagar pelos créditos realizados na instituição de destino.  

 
4.17 O estudante que possuir pendências financeiras deverá quitá-las ou negociá-las antes de sair 
em intercâmbio, o não cumprimento dessa cláusula acarretará o cancelamento do programa de 
intercâmbio; 

 

4.18 Despesas aéreas, com acomodação, seguro-viagem, alimentação e gastos pessoais são de 
responsabilidade do estudante.  
 

mailto:intercambio@pucpr.br
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ANEXO I 
1. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS UNIVERSIDADES PARCEIRAS 

 

* As vagas descritas abaixo podem sofrer alterações devido a fatores como cancelamento ou atualização de convênio, reciprocidade no número de intercambistas ou mesmo questões internas relacionas à 
universidade conveniada. 
** Vagas restritas e alta concorrência para instituições portuguesas. 
*** O estudante é responsável por verificar no site da Universidade conveniada a oferta de cursos e disciplinas compatíveis com a sua área de estudo, assim como o idioma em que as disciplinas são ministradas. 
Estudantes interessados em cursar disciplinas ministradas em inglês em países cuja língua de origem não seja o inglês, devem se certificar de que tal instituição oferta disciplinas em inglês de seu interesse. 
A não oferta do curso na Universidade selecionada, cancelará automaticamente a candidatura.  
**** Na coluna “Observações”, especifica-se as instituições cujo convênio é para cursos restritos. Portanto, as instituições em que não há tal observação trata-se de acordo geral para todas as áreas ofertas pela 
Instituição de destino, consultar site da Universidade. 
**** Para Portugal, tratando-se de país de portuguesa, não há necessidade de comprovação de idioma. Exceto, o Instituto Superior Técnico de Lisboa, conforme especificado abaixo. 
Destacamos que os aceites as nomeações/aplicações feitas às universidades parceiras ficarão condicionadas a análise da universidade parceira 

PAÍS INSTITUIÇÃO VAGAS CERTIFICAÇÕES IDIOMA RESTRIÇÕES CONVÊNIO COBRANÇA TX ADMINISTRATIVA

ALEMANHA Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt 2 vagas Inglês : Nível  B2 | Alemão: Nível  B1   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ALEMANHA CBS International Business School 2 vagas TOEFL iBT: 83 | IELTS: 6.5 | Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ALEMANHA Clausthal University of Technology 4 vagas Nível  B2 do idioma   -- 117,00 euros/semestre

ALEMANHA Frankfurt University of Applied Sciences 2 vagas TOEFL iBT: 72; IELTS: 5.5 ou Nível  B2 do inglês  
1 vaga para a Escola de Negócios e 

1 vaga para demais escolas

Sob consulta a universidade durante 

application

ALEMANHA
Georg-August-Universität - Faculty of Agricultural 

Sciences
3 vagas

TOEFL iBT: 80; IELTS: 6.5 ou Nível  B2 do inglês                            

Nível  B1 do a lemão é recomendado
  -- 314,00 euros/semestre

ALEMANHA Konstanz University of Applied Sciences 2 vagas Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ALEMANHA Osnabrück University of Applied Sciences 2 vagas TOEFL iBT: 80 | IELTS: 5.0 | TOEIC:750  Nível  B1 do inglês    --
Sob consulta a universidade durante 

application

ALEMANHA Technische Hochschule Ingolstadt 3 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ALEMANHA
Technische Hochschule Köln - University of 

Applied Sciences
1 vaga Nível  B1 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

ALEMANHA University of Kaiserslautern 4 vagas Nível  B1 do idioma   -- 150,00 euros/semestre

ALEMANHA
University Wuppertal - Bergische Universität 

Wuppertal
2 vagas Nível  B2 do idioma

Convênio específico para o curso 

de Administração    
308,03 euros/semestre
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PAÍS INSTITUIÇÃO VAGAS CERTIFICAÇÕES IDIOMA RESTRIÇÕES CONVÊNIO COBRANÇA TX ADMINISTRATIVA

ARGENTINA Universidad Austral 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ARGENTINA Universidad Católica de Córdoba 2 vagas Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ARGENTINA Universidad Católica de Salta 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ARGENTINA Universidad Nacional de Quilmes 3 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ARGENTINA Universidad Nacional de Rosario
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

ARGENTINA Universidad Nacional de San Martín - UNSAM 5 vagas Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ARGENTINA Universidad Nacional de Tres de Febrero
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

ARGENTINA Universidad Nacional de Villa Mercedes
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

ÁUSTRIA Catholic Private University of Linz
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma

Convênio específico para o curso 

de Teologia, Art History e Filosofia                                                                                                          

Sob consulta a universidade durante 

application

ÁUSTRIA University  Applied Sciences Vorarlberg FHV 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

BÉLGICA ICHEC Brussels Management School 3 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

BÉLGICA Katholieke Universiteit Leuven 1 vaga TOEFL iBT: 80 | IELTS: 6.5 | Cambridge Certi ficate: C1 
Convênio específico para o curso 

de Odontologia

Sob consulta a universidade durante 

application

BOLÍVIA Universidad Católica Boliviana "San Pablo" 4 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

BOLÍVIA
Universidad Mayor, Real Y Pontificia De San 

Francisco Xavier De Chuquisaca

Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

CANADÁ École de technologie supérieure ÉTS 2 vagas TOELF iBT: 80 |IELTS: 6.5

Convênio específico para o cursos 

de 

Engenharia

Sob consulta a universidade durante 

application

CANADÁ Université de Montréal 1 vaga DELF B2

Exceto para os cursos de 

Arquitetura e Design, Enfermagem e 

Medicina Verterinária

Sob consulta a universidade durante 

application

CANADÁ Université du Québec à Montréal 2 vagas Francês  Nível  B2: TFI, DELF, DALF, TCF ou PUCPR Idiomas    --
Sob consulta a universidade durante 

application
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PAÍS INSTITUIÇÃO VAGAS CERTIFICAÇÕES IDIOMA RESTRIÇÕES CONVÊNIO COBRANÇA TX ADMINISTRATIVA

CANADÁ Université Laval

Sob consulta a universidade 

durante application há vagas pré-

estabelecidas. Sob análise da 

Universidade

DELF B2 | TFI Score 750   --
Sob consulta a universidade durante 

application

CANADÁ University of Regina 2 vagas
TOEFL iBT: 83

Reading: 20 | Lis tening: 20 |Speaking: 20 | Writing: 20

Para estudantes de Enfermagem:

TOEFL iBT: 90 - Reading: 20 | 

Listening: 22 |Speaking: 26 | 

Writing: 20

Sob consulta a universidade durante 

application

CHILE Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B1 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

CHILE Universidad de Los Andes 5 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

CHINA University of Saint Joseph - Macao 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COLÔMBIA Escuela de Ingeniería de Antioquia - EIA 5 vagas Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COLÔMBIA Universidad Católica de Manizales - UCM 2 vagas Nível  B2 do idioma

Convênio específico os cursos de 

Arquitetura; Enfermagem; 

Publicidade e Propaganda; 

Engenharia Ambiental e Engenharia 

Telecomunicações

Sob consulta a universidade durante 

application

COLÔMBIA Universidad Cooperativa de Colombia 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COLÔMBIA Universidad de Caldas
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

COLÔMBIA Universidad de La Sabana - Colombia 5 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COLÔMBIA Universidad de los Andes - Colombia 4 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COLÔMBIA Universidad de San Buenaventura Cali 5 vagas Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COLÔMBIA Universidad Externado de Colombia 5 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COLÔMBIA Universidad Nacional de Colombia
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

COLÔMBIA Universidad Piloto de Colombia
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B1 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application



            
  
                                              DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO  
                                              COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE INTERNACIONAL 

 

 

PAÍS INSTITUIÇÃO VAGAS CERTIFICAÇÕES IDIOMA RESTRIÇÕES CONVÊNIO COBRANÇA TX ADMINISTRATIVA

COLÔMBIA Universidad Pontificia Bolivariana - UPB 2 vagas Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COLÔMBIA Universidad Santo Tomás
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

COREIA DO SUL Dankook University 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COREIA DO SUL Kyonggi University 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COREIA DO SUL SolBridge International School of Business 4 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COREIA DO SUL Sookmyung Women's University 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COREIA DO SUL Yeungnam University 5 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

COSTA RICA Universidad Nacional
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

DINAMARCA University of Southern Denmark 2 vagas TOEFL iBT: 80 | IELTS: 6.5| Nível  B2 do Inglês   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid - ETSAM  UPM
2 vagas Nível  B2 do idioma

Convênio específico para o curso 

de Arquitetura e Urbanismo

Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de La Universidad Politécnica de 

Madrid - ETSII UPM

Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B1 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA
IQS School of Management - Universitat Ramon 

Llull  Barcelona 
2 vagas Inglês : TOEFL iBT: 75 ou IELTS: 6.0 | Espanhol : Nível  B1   --

Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA Universidad Católica de Ávila 2 vagas Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA Universidad Católica San Antonio de Murcia 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA Universidad de Sevilla
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma

Convênio específico para os cursos 

de Fisioterapia e Enfermagem

Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA Universidad de Valladolid 1 vaga Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA Universidad de Zaragoza 3 vagas Nível  B2 do idioma
Convênio específico para o curso 

de Direito

Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA Universidad Pontificia Comillas 2 vagas Inglês : Nível  B2   --
Sob consulta a universidade durante 

application
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ESPANHA Universidad Pública de Navarra 5 vagas Nível  B1 do idioma

Convênio específico para os cursos 

de Medicina; Odontologia e 

Jornalismo

Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA Universidade de Vigo 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA Universitat de les Il les Balears
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

ESPANHA Universitat de Vic 8 vagas Nível  B2 do idioma

Para os programas de Dupla 

Diplomação a candidatura ocorre 

em edital separado

Sob consulta a universidade durante 

application

EUA Alvernia University 2 vagas TOEFL iBT: 80 | IELTS: 6.0 | DUOLINGO Test: 85   -- 800,00 dólares americanos/semestre

EUA
Butler University - College of Pharmacy & Health 

Sciences
1 vaga TOEFL iBT: 80 | IELTS: 6.0 | DUOLINGO Test: 100

Convênio específico para o curso 

de Farmácia

Sob consulta a universidade durante 

application

EUA Kent State University 1 vaga TOEFL iBT: 80 | IELTS: 6.5   --
Sob consulta a universidade durante 

application

EUA North Carolina State University 1 vaga 

TOEFL iBT: 80

Reading: 18| Lis tening: 18 |Speaking: 18 | Writing: 18                                         

IELTS: 6.5                                                                                                                            

Reading: 6.0| Lis tening: 6.0 |Speaking: 6.0 | Writing: 6.0  

Exceto para os cursos de Medicina 

Veterinária; Engenharia Biomédica 

e Ciências da Computação

Sob consulta a universidade durante 

application

EUA University of Central Florida 1 vaga TOEFL iBT: 80 | IELTS: 6.5   --
Sob consulta a universidade durante 

application

EUA University of Central Oklahoma 1 vaga TOEFL iBT: 80 | IELTS: 6.5 |DUOLING Test: 105   --
Sob consulta a universidade durante 

application

EUA University of Connecticut School of Law 2 vagas
IELTS: 6.5 |TOEFL iBT: 80

Reading: 19| Lis tening: 19 |Speaking: 19 | Writing: 19

Convênio específico para o curso 

de Direito

Sob consulta a universidade durante 

application

EUA University of Saint Francis 1 vaga TOEFL iBT: 80   --
Sob consulta a universidade durante 

application

EUA Virginia Polytechnic Institute and State University 2 vagas
TOEFL iBT: 80 |IELTS: 6.5 | Cambridge Certi ficate: C1           

DUOLINGO Test: 105
  -- 75,00 dólares americanos/semestre

EUA Western Carolina University 2 vagas TOEFL iBT: 70 | IELTS: 6.0 | DUOLINGO Test: 85   --
Sob consulta a universidade durante 

application

FINLÂNDIA Seinäjoki University of Applied Sciences
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

FINLÂNDIA University of Oulu 4 vagas Nível  B2 do idioma Exceto para o curso de Arquitetura
Sob consulta a universidade durante 

application
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FRANÇA
Burgundy School of Business (École Supérieure de 

Commerce de Dijon)
3 vagas Nível  B1 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA CESI École d'Ingénieurs
Sob consulta a universidade 

durante application

Convênio específico para Escola 

Politécnica

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA École de Management de Normandie 5 vagas
TOEFL iBT: 72 | IELTS: 5.0 | TOEIC:750  | Nível  B2 do 

inglês  
  --

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA École d'ingénieurs ECE
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA
École Nationale Supérieure d'Architecture de 

Nantes
3 vagas Nível  B1 do idioma   -- 16,00 euros/semestre

FRANÇA
École Nationale Supérieure d'Architecture de 

Normandie
2 vagas Nível  B2 do idioma

Convênio específico para curso de 

Arquitetura

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA
École Pour l 'Informatique et les Techniques 

Avancées - EPITA

Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA
École Supérieure des Sciences Commerciales 

d'Angers - ESSCA 
2 vagas Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA
École Supérieure des Sciences Économiques et 

Commerciales - ESSEC
6 vagas TOEFL iBT: 80 | IELTS: 6.0 | Nível  B2 do inglês    --

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA EDC Paris Business School 1 vaga Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA ESIGELEC École Superieure d'Ingénieurs - Rouen
Sob consulta a universidade 

durante application

TOEFL iBT: 79

IELTS: 6.0                                                                                                                            

Reading: 5.5| Lis tening: 5.5 |Speaking: 5.5 | Writing: 5.5  

  --
Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA European Business School - EBS 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA IÉSEG School of Management 2 vagas Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA
INSEEC Business School Paris, Bordeaux, Lyon e 

Chambery
5 vagas Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA
Institut National des Sciences Appliquées INSA 

(Lyon, Strasbourg, Toulouse, Rouen e Rennes)

Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA Institut Polytechnique UniLaSalle 4 vagas DELF B1 e TOEIC 785   --
Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA Mines ParisTech
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA NEOMA Business School 5 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application
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FRANÇA Rennes School of Business 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA Sciences Po Lil le 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA SKEMA Business School 7 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA Université Catholique de Lil le 7 vagas Nível  B2 do idioma

Exceto para os cursos de 

Enfermagem; Medicina e 

Fisioterapia

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA Université Claude Bernard Lyon 1 4 vagas Nível  B2 do idioma
Convênio específico para curso de 

Medicina

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA Université de Technologie de Compiègne - UTC
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA Université Jean Moulin Lyon 3  1 vaga Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA Université Lumière Lyon 2 5 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

FRANÇA Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 7 vagas Nível  B2 do francês   --
Sob consulta a universidade durante 

application

HOLANDA
Amsterdam University of Applied Sciences - 

Faculty of Sports and Nutrition
 1 vaga Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

HOLANDA Fontys Academy for Creative Industries 5 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

HOLANDA Fontys International Business School 3 vagas TOEIC: 670 | Nível  B2 do inglês   --
Sob consulta a universidade durante 

application

HUNGRIA Budapest Metropolitan University 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ÍNDIA St Aloysius College 5 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ÍNDIA Xavier University Bhubaneswar
Sob consulta a universidade 

durante application
TOEFL iBT: 80 | IELTS: 6.5   --

Sob consulta a universidade durante 

application

INDONÉSIA BINUS University
Sob consulta a universidade 

durante application
TOEFL iBT: 80 | IELTS: 6.0   --

Sob consulta a universidade durante 

application

ITÁLIA Politecnico di Torino 2 vagas por curso Ita l iano: Nível  B1 | Inglês : Nível  B2

Convênio específico para os cursos 

Engenharia Civil; Engenharia 

Mecânica   

Sob consulta a universidade durante 

application
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ITÁLIA Sapienza Università di Roma
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

ITÁLIA Università Cattolica del Sacro Cuore  1 vaga Nível  B1  do i ta l iano
Convênio específico para o curso 

de Medicina
80,00 euros/semestre

ITÁLIA Università degli Studi di Ferrara 12 vagas Nível  B1 do idioma   --
374,41 euros (1º semestre) e 347,41 

euros (semestre adicional)

ITÁLIA Università degli Studi di Padova 3 vagas Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

ITÁLIA Università della Calabria
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

JAPÃO Kibi International University 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

JAPÃO Osaka Prefecture University 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

JAPÃO Shibaura Institute of Technology 10 vagas Nível  B2 do idioma   -- JPY 30,000/semestre

JAPÃO Shinshu University
Sob consulta a universidade 

durante application
TOEFL iBT: 80 | TOEIC L&R: 700   --

Sob consulta a universidade durante 

application

JAPÃO Yokohama National University 2 vagas
Japonês: N2 Japanese-Lang Proficiency Test                                                                 

Inglês : TOEFL iBT: 80 | IELTS: 6,5 |Nível  B2 do idioma
  --

Sob consulta a universidade durante 

application

MÉXICO Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas

Sob consulta a universidade 

durante application há vagas pré-

estabelecidas. Sob análise da 

Universidade

Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

MÉXICO
Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de 

Monterrey - ITESM
7 vagas Nível  B1 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

MÉXICO Universidad Anáhuac Mayab 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

MÉXICO Universidad Iberoamericana Torreón

Sob consulta a universidade 

durante application há vagas pré-

estabelecidas. Sob análise da 

Universidade

Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

MÉXICO Universidad Marista de Mérida 5 vagas Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application



            
  
                                              DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO  
                                              COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE INTERNACIONAL 

 

 

PAÍS INSTITUIÇÃO VAGAS CERTIFICAÇÕES IDIOMA RESTRIÇÕES CONVÊNIO COBRANÇA TX ADMINISTRATIVA

MÉXICO Universidad Marista de Querétaro 5 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

MÉXICO Universidad Marista de San Luis Potosi

Sob consulta a universidade 

durante application há vagas pré-

estabelecidas. Sob análise da 

Universidade

Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

MÉXICO Universidad Marista Valladolid 3 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

MÉXICO Universidad Pontificia de México 

Sob consulta a universidade 

durante application há vagas pré-

estabelecidas. Sob análise da 

Universidade

Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

MÉXICO Universidad Veracruzana

Sob consulta a universidade 

durante application há vagas pré-

estabelecidas.          Sob análise da 

Universidade

Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

MOLDÁVIA Moldova State University 4 vagas Nível  B2 do inglês   --
Sob consulta a universidade durante 

application

PARAGUAI Universidad Nacional de Asunción - UNA 5 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

PARAGUAI
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu 

Santo - UNVES
2 vagas Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

PERU Universidad de Piura 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

PERU Universidad de San Martín de Porres 5 vagas Nível  B2 do idioma
Convênio epecífico para o curso de 

Odontologia

Sob consulta a universidade durante 

application

PERU Universidad San Ignacio de Loyola 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

POLÔNIA AGH University of Science and Technology
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   -- PLN 20,00 (Student card) 

POLÔNIA Kozminski University 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

POLÔNIA Poznań University of Economics and Business

Sob consulta a universidade 

durante application há vagas pré-

estabelecidas.          Sob análise da 

Universidade

Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

POLÔNIA Poznań University of Technology

Sob consulta a universidade 

durante application há vagas pré-

estabelecidas.            Sob análise 

da Universidade

Nível  B1 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application
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POLÔNIA University of Silesia in Katowice 2 vagas Nível  B1 do idioma   -- PLN 25,00 (Student card) 

POLÔNIA Wrocław University of Science and Technology 4 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL 2 vagas
Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica
  --

Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL Instituto Politécnico da Guarda 2 vagas
Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica
  --

Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL Instituto Politécnico de Setúbal 2 vagas por curso 
Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica

Exceto para os cursos de 

Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores; Eletrônica e 

Telecomunicações; Engenharia 

Informática e Informática 

Industrial

Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL Instituto Politécnico do Porto

Sob consulta a universidade 

durante application há vagas pré-

estabelecidas.            Sob análise 

da Universidade

Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica
  --

Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL
Instituto Superior Técnico - Universidade de 

Lisboa
2 vagas

Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica
  -- 2,00 euros (Seguro IST)

PORTUGAL Universidade Católica Portuguesa 
2 vagas por área ofertada na 

instituição

Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica
  --

Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL Universidade de Coimbra 2 vagas
Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica
  --

Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL Universidade de Évora 3 vagas
Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica
  --

Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL Universidade do Algarve 1 vaga 
Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica
  --

Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL Universidade do Minho 3 vagas
Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica

2 vagas (Direito) 1 vaga 

(Arquitetura)

Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL Universidade do Porto 4 vagas
Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica
Exceto para o curso de Arquitetura

Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL Universidade Fernando Pessoa 1 vaga 
Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica
  --

Sob consulta a universidade durante 

application

PORTUGAL Universidade Nova de Lisboa 2 vagas
Sob consulta  a  univers idade durante appl ication se 

apl ica

Convênio específico para a 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da UNL

Sob consulta a universidade durante 

application
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REPÚBLICA DE 

SAN MARINO

Università degli Studi della Repubblica di San 

Marino 
2 vagas Nível  B2 do i ta l iano

Convênio para as áreas 

Comunicação e Mídia Digital; 

Negócios; Engenharia Civil  e Design 

Sob consulta a universidade durante 

application

REPÚBLICA 

TCHECA

Charles University - Faculdade de Ciências 

Sociais
2 vagas Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

REPÚBLICA 

TCHECA
Palacký University Olomouc

Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

SUÍÇA Geneva School of Business Administration - HEG 2 vagas Nível  B2 do idioma   --
Sob consulta a universidade durante 

application

TURQUIA Altinbas University 1 vaga TOEFL iBT: mínimo 80   --
Sob consulta a universidade durante 

application

TURQUIA Istanbul Aydın University 1 vaga TOEFL iBT: mínimo 80   --
Sob consulta a universidade durante 

application

URUGUAI Universidad de La Empresa
Sob consulta a universidade 

durante application
Nível  B2 do idioma   --

Sob consulta a universidade durante 

application

URUGUAI Universidad de La República 2 vagas Nível  B2 do idioma
Convênio específico para o curso 

de Medicina

Sob consulta a universidade durante 

application


