Edital 019/2018 – INTERNATIONAL OFFICE
PROGRAMAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA
EDITAL PARA INTERCÂMBIO ACADÊMICO DISCENTE 2019-1 DA FADERGS
Este Edital tem como objetivo organizar o processo para
o Intercâmbio Acadêmico dos alunos da graduação da
FADERGS para 2019-1.

O International Office (IO)/FADERGS Mundi lança o Edital para a inscrição dos
alunos interessados em participar do Intercâmbio Acadêmico FADERGS 2019-1,
válido para o primeiro semestre de 2019. O programa é voltado aos estudantes dos cursos
de graduação (bacharelado e tecnologia) do Centro Universitário FADERGS e permite
estudos de um (01) semestre, até dois (02) semestres letivos nas instituições de ensino da
rede Laureate em Portugal (Universidade Europeia), Chile (Universidad Andrés Bello) e
Peru (Universidad Privada del Norte). O intercâmbio tem como propósito a realização de
parte do curso de graduação em uma instituição internacional.
1. Dos pré-requisitos

1.1. Estar regularmente matriculado em um curso de graduação (bacharelado e
tecnologia) da instituição e em dia com seus encargos educacionais;
1.2. O aluno bolsista ou que usufruir de desconto nas mensalidades, seja qual for a sua
tipologia, financiamento ou modalidade, deverá suspender tais benefícios durante o
período em que estiver participando do programa de intercâmbio. Os referidos benefícios
poderão ser perdidos permanentemente após o término do programa internacional. Com
isso, sugerimos que o aluno que possui o benefício verifique os termos de sua bolsa e/ou
contrato antes de qualquer suspensão para não ser prejudicado;
1.3. Ter no mínimo 18 anos de idade completos até 18 de setembro de 2018;
1.4. Já ter concluído ao menos 20% do curso de graduação até julho de 2018;
1.5. Não ser provável formando no referido período de intercâmbio;
1.6. Ter recebido a aprovação da sua respectiva coordenação de curso;

1.7. Possuir bom desempenho acadêmico, que será analisado pelo International Office
através do envio do Histórico Escolar pelo aluno;
1.8. Ter efetuado o pagamento da taxa única de intercâmbio no valor de R$ 100,00,
seguindo os seguintes passos: acesse o Portal do Aluno, clique em EVENTOS, selecione
o edital de Intercâmbio para Portugal e realize o pagamento da taxa via boleto bancário);
1.9. Ter sido aprovado em entrevista com os responsáveis do International
Office/FADERGS Mundi.

2. Da inscrição
Enviar mensagem com os documentos abaixo listados para:
international@fadergs.edu.br
Escrever no assunto da mensagem:
Inscrição Intercâmbio Acadêmico FADERGS 2019-1 / Nome completo + número de
matrícula
2.1. Histórico Escolar da FADERGS, em PDF; (disponibilizado no Portal do Aluno);
2.2. Ficha de Inscrição (anexo I do presente edital), em PDF, preenchida e com uma foto
3x4;
2.3. Cópia do passaporte, em PDF (das páginas com foto e com data de expiração com
validade mínima de 01 ano);
2.4. Certificado de idioma, em PDF. Em Portugal, algumas disciplinas são ministradas
100% em Inglês. No Chile e no Peru, as instituições de ensino podem solicitar algum
comprovante de conhecimento da língua espanhola.
2.5. Comprovante do pagamento da taxa única de intercâmbio, em PDF (Vide item
1.8).

3. Das responsabilidades do aluno
3.1. Curso, viagem e custos:
- Pesquisar se a Graduação cursada na FADERGS (bacharelado ou tecnólogo) também é
ofertada nas instituições de destino
- Preencher, juntamente com a coordenação do curso da FADERGS, a Ficha das
Disciplinas Aprovadas a serem estudadas no exterior (disponibilizada pela equipe
IO/Mundi ao aluno);
- Pagamento das disciplinas (mensalidades via Portal do Aluno da FADERGS);
- Deslocamento (passagens aéreas de ida e volta);

- Seguro saúde (contratado antes do intercâmbio);
- Despesas com alimentação, acomodação, transporte e outros;
- Despesas com documentos (passaporte, traduções, atestados etc.);
- Visto de permanência como estudante no país de destino.
3.2. Efetuar o pagamento da taxa única de intercâmbio no valor de R$ 100,00, conforme
descrito no item 1.8.;
3.3. Encaminhar toda a documentação solicitada no item 2 até o dia 25 de outubro de
2018;
3.4. Encaminhar quaisquer documentos adicionais solicitados pela Universidade destino,
dentro do prazo estipulado pelo International Office;
3.5. Realizar entrevista com responsável do International Office;
3.6. Providenciar o visto de estudante obrigatório para o período do intercâmbio;
3.7. Assinar o Termo de Compromisso, comprometendo-se a acatar às normas do
programa de Intercâmbio Acadêmico e, no seu retorno, a divulgar e a promover o
programa na FADERGS;
3.8. Solicitar, ao final do período letivo de 2019-1, os documentos comprobatórios da
conclusão do intercâmbio na Universidade conveniada (atestado de frequência, aprovação
nas disciplinas cursadas e ementas).

4. Do cronograma

1. Pagamento da taxa de
intercâmbio FADERGS

Efetuar o pagamento da taxa única de intercâmbio no valor de
R$ 100,00, seguindo os seguintes passos: acesse o Portal do
Aluno, clique em INTERCÂMBIO e realize o pagamento da
taxa via boleto bancário.
Até 25 de outubro de 2018.

2. Envio de toda a
Até o dia 25 de outubro de 2018, quinta-feira, às 17h, para
documentação de inscrição
international@fadergs.edu.br
(vide item 2) ao IO
Até 48h úteis após o recebimento da documentação da
3. Recebimento de contato
inscrição por e-mail, o IO contatará o estudante para dar
do IO
seguimento ao processo.
4. Entrevista com o IO

Realizar breve entrevista, em português, com o responsável
pelo IO. Nela, serão abordados aspectos acadêmicos e
culturais do intercâmbio.

5. Das disposições finais
5.1 O semestre cursado no exterior terá custo equiparado à mensalidade padrão do curso
praticada pelo Centro Universitário FADERGS.
5.2. Em caso de dúvidas sobre o edital, contate o International Office/FADERGS Mundi
através do e-mail international@fadergs.edu.br.

Porto Alegre, 18 de setembro de 2018.

Profª Dra. Danielle Nunes Pozzo
Coordenadora do FADERGS Mundi

INTERNATIONAL OFFICE FADERGS
Centro Universitário FADERGS | FADERGS

international@fadergs.edu.br

ANEXO I
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO – FICHA DE INSCRIÇÃO

Fotografia

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS

Sobrenome:

Nome:

Nº de matrícula:

Data de nascimento:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Estado Civil:

Sexo:

Endereço (Rua, número, CEP, cidade e país):

Telefone:

Celular:

E-mail:

Nome da mãe:

Nome do pai:
Endereço atual (Rua, número, CEP, cidade e país):

Telefone:
E-mail:
2. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
Curso / Semestre - Ano:
Coordenador do curso:

Celular:

Masc

Fem

3. SEGUNDO IDIOMA
Conhecimento em Inglês
Avançado

Intermediário

Básico

Conhecimento em Espanhol
Avançado

Intermediário

Básico

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nº do passaporte:

Validade do passaporte:

Possui alguma bolsa de estudo
ou crédito educativo?
Sim

Caso possua, compromete-se a suspendê-lo
durante o período do intercâmbio?

Não

Já fez intercâmbio pela FADERGS:

Sim

Não

Se sim, para qual destino, quando e por quanto tempo:
Fumante?

Sim

Não

Portador de alguma necessidade especial (e/ou cuidado especial)?
Sim
Não
Se sim, por favor, descreva:

5. INSTITUIÇÃO DE DESTINO
Universidade:
Curso:
Quanto tempo deseja permanecer no exterior (01 semestre ou 01 ano acadêmico):

Assinatura: _______________________________________________________
Local: _________________________

Data: ________________________

