PERGUNTAS FREQUENTES
Para realização plena do intercâmbio basta o estudante ser aprovado no
edital de seleção de intercâmbio da Assessoria de Cooperação
Interinstitucional?
Não. O edital é uma pré-seleção que gera uma expectativa de vaga. A realização
plena do intercâmbio depende das seguintes etapas:
1. Após o resultado do edital, o aluno deve confirmar o seu interesse em
prosseguir com o intercâmbio por meio da assinatura de um termo de
compromisso entre o aluno e a UFN;
2. Aceitação da candidatura do aluno por parte da Instituição de Ensino
Superior Estrangeira (IES), após a nomeação do aluno feita pela Assessoria de
Cooperação Interinstitucional à instituição estrangeira;
3. Após aceitação do aluno por parte da IES estrangeira, o mesmo deve
elaborar um plano de estudos, que é um documento da instituição de
destino no qual constarão as disciplinas que o aluno deseja cursar;
4. Emissão da carta de aceite, após aprovação do plano de estudos por parte
da IES estrangeira;
5. Realização da matrícula online requisitada pela instituição estrangeira;
6. Aprovação do visto.
7. Confirmação, por parte do aluno, de que o mesmo atende às exigências de
proficiência de língua estrangeira da IES de destino, quando necessário.
8. Estar em dia com todas as obrigações educacionais e financeiras na UFN.

Como saber sobre a oferta de vagas para mobilidade acadêmica
internacional?
A Assessoria de Cooperação Interinstitucional torna público, semestralmente, o
edital do processo seletivo para Mobilidade Acadêmica Internacional, que
disponibiliza a oferta de vagas nas instituições estrangeiras de ensino superior
conveniadas à UFN. O edital é publicado no site da instituição, na seção de editais:
www.universidadefranciscana.edu.br/site/edital/mais-editais
Também é possível acompanhar a divulgação através de nossas redes sociais,
Facebook: @ufnpelomundo

Como saber se há vagas para o meu curso de graduação?
As vagas estão disponíveis nos editais. Quando não é especificado um curso
significa que as vagas estão disponíveis para todos os cursos da instituição, de
acordo com a oferta da instituição de Ensino Superior Estrangeira. É possível conferir
se há oferta para o seu curso na IES estrangeira de seu interesse na Lista de Cursos
ofertados nas Instituições de Ensino Superior estrangeiras, disponível em nosso site:
www.universidadefranciscana.edu.br/site/internacional
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Quando a Universidade estrangeira não possui o mesmo curso que faço na
UFN, posso me candidatar para outro curso que possua disciplinas afins?
Sim, pode. O que as Universidades estrangeiras não permitem é que as disciplinas
escolhidas sejam de vários cursos.

Como saber as disciplinas que pretendo cursar no exterior (semestre letivo,
programa da disciplina, etc.)?
Diretamente no site das instituições de ensino, nacionais e/ou estrangeiras, na
página do curso de interesse. O site das instituições pode ser localizado na parte
de convênios da nossa página no site da UFN:
www.universidadefranciscana.edu.br/site/internacional

Como devo escolher as disciplinas que irei cursar no exterior?
O aluno interessado no intercâmbio, após ser aprovado para o Programa de
Mobilidade Acadêmica Internacional, deverá selecionar as disciplinas que irá cursar
na IES estrangeira. Para o aproveitamento de estudos, o pré-candidato apresentará
ao coordenador (a) de curso a descrição dessas disciplinas e juntos elaborarão o
Plano de estudos, conforme documento disponibilizado pela IES estrangeira,
completando a tabela de equivalências para consequente aprovação do
coordenador (a) de curso.

Quantas disciplinas posso cursar durante o meu intercâmbio?
Não há um número limitado de disciplinas a serem cursadas na instituição de
destino. Contudo, as instituições estrangeiras podem solicitar um número mínimo e
máximo de créditos a serem cursados. O aproveitamento dessas disciplinas ficará a
critério do coordenador (a) de curso, que levará em conta critérios como relevância
das disciplinas cursadas para a formação do aluno, na sua área de atuação, e
aproveitamento obtido pelo aluno nas mesmas.

É possível cursar disciplinas que não têm equivalência na grade curricular
obrigatória dos cursos de graduação da UFN?
Sim, pode. Essas poderão ser aproveitadas como Atividades Complementares de
Curso (ACC), mediante avaliação da coordenação de curso.

É necessária a coincidência de nome da disciplina, número de créditos ou
programa de ensino para obtenção de equivalência de disciplina na UFN?
Não. As coordenações de curso deverão considerar, na aprovação dos estudos, a
carga horária e a presença dos conteúdos relevantes e significativos previstos na
estrutura curricular do curso. Caberá, portanto, a coordenação de curso o
aproveitamento dos estudos realizados no exterior, mediante apresentação da
documentação exigida ao candidato, que deverá inclusive comprovar o
aproveitamento das disciplinas cursadas.
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Atualmente possuo bolsa de iniciação científica, financiamento, bolsa de
assistência educacional ou PROUNI. Posso me candidatar aos editais de
intercâmbio?
Sim, pode. Mesmo sendo bolsista ou tendo algum tipo de financiamento o aluno
poderá candidatar-se. No entanto, o aluno deverá verificar diretamente com o setor
responsável pelo seu benefício sobre os procedimentos necessários para manter o
benefício ao retornar. É indispensável que durante o intercâmbio o aluno nomeie, via
procuração, alguém de sua confiança para agir em seu nome para possíveis
renovações do benefício ou assinatura de documentos.

Mais informações ligue para (55) 32201200 e solicite o repasse da ligação para:
FUNDACRED/PROUNI – Maria Rita
FIES - Marcos ou Débora
ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL – Mirna ou Mari

O tempo do intercâmbio conta no meu prazo de integralização curricular?
Sim. O período em que o aluno esteve em intercâmbio será aproveitado na sua
integralização curricular, podendo ser como disciplinas obrigatórias, optativas ou
Atividades Complementares de Curso, a critério da coordenação de curso.

O que devo fazer para escolher o melhor lugar para realizar um intercâmbio
internacional?
A melhor maneira de descobrir as oportunidades oferecidas por alguma universidade
estrangeira é buscando o máximo de informações. Recomendamos que antes de
fazer a escolha do local que gostaria de fazer o intercâmbio, o aluno reunia todas as
informações disponíveis sobre aquele país e instituição pretendida. Conversar com
alunos e professores que já participaram de intercâmbio no mesmo local também é
uma ótima alternativa, assim como participar dos eventos sobre intercâmbios
promovidos pela Assessoria de Cooperação Interinstitucional.

Quais são os compromissos e responsabilidades durante a realização do
programa de intercâmbio? E no meu retorno?
O aluno que for participar dos programas de intercâmbios internacionais tem a
responsabilidade de representar não somente a sua instituição, mas também a sua
cidade e o seu país. No seu retorno, a função de embaixador continua e o estudante
deve dividir com a comunidade acadêmica as experiências vivenciadas por meio
de eventos organizados pela instituição de origem e outras ações.
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Sou da pós-graduação posso participar do edital de mobilidade acadêmica
internacional?
Não. No entanto, embora os editais de mobilidade acadêmica internacional sejam
destinados aos cursos de graduação a mobilidade na pós-graduação é possível,
através de contatos dos professores orientadores com Instituições de Ensino Superior,
nacionais ou internacionais, do contato da Assessoria de Cooperação
Interinstitucional com as IES parceiras, através de agências de fomentos de bolsas
internacionais ou de órgãos governamentais, como a CAPES. No caso desta última,
o interessado deve acompanhar os editais de seleção interna da UFN, promovidos
pela Pró- Reitoria de Pesquisa e Relações Comunitárias e após aprovação neste,
deverá submeter candidatura via edital da CAPES. Para bolsas nacionais e
internacionais, o interessado pode acompanhar a oferta em nossa página do site no
link de oportunidades, assim como, pode acompanhar nossa rede social.

Estudante que está no último semestre pode se inscrever para a realização
de intercâmbio acadêmico no exterior?
Não. Conforme os pré-requisitos apresentados nos editais, o estudante deve ter no
mínimo 20% e no máximo 80% do curso de graduação.

Qualquer esclarecimento pode ser obtido com a equipe
da Assessoria de Cooperação Interinstitucional pelo email cooperacao@unifra.br ou pelo telefone (55)
32201298.
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