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RETIFICAÇÃO Nº 01

(publicada em 16/12/2021)

A Reitora da Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio do Escritório de
Relações Internacionais - ERI, no uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a
retificação do item 6.1 do Edital nº 105/Reitoria/Univates, de 09 de dezembro de 2021 -
Vagas para mobilidade acadêmica internacional na FH Vorarlberg (Áustria) em 2022B e
2023A, conforme segue:

6. DOS REQUISITOS

6.1 Os requisitos para inscrição no processo seletivo são:
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação ou tecnológico da Univates,
conforme estabelecido na tabela do item 3;
b) ter concluído, até o momento da inscrição, no mínimo quatro semestres completos na
Univates, considerando a carga horária cursada;
c) quando transferido de outra instituição de ensino superior, o estudante deve ter concluído
na Univates, até o momento da inscrição, no mínimo 240 (duzentas e quarenta) horas;
d) ter bom desempenho nos estudos, não podendo concorrer aluno com média inferior a 8,0
(oito);
e) estar em situação regular – administrativa e financeira – com a Univates;
f) ter disponibilidade para pagar despesas de documentação (passaporte, visto etc.),
passagens, seguro-saúde, gastos com alimentação no exterior e moradia quando o
convênio entre as instituições não contemplar esse quesito;
g) não ter participado de programa semelhante promovido pela Univates;
h) ter, no máximo, 35 anos (nascido em ou após 1º/10/1986);
i) não ter estudado ou realizado qualquer tipo de atividade acadêmica na Áustria nos seis
meses anteriores à realização do intercâmbio;
j) comprometer-se, no seu retorno, a compartilhar com colegas da Instituição os
conhecimentos e experiências adquiridos, bem como cooperar com o ERI nas atividades de
adaptação de intercambistas estrangeiros.
k) no caso de concorrer às vagas para o semestre 2022B, o aluno deve ter concluído até
80% da carga horária total de disciplinas do seu curso e, para as vagas do semestre 2023A,
ter concluído até 70% da carga horária total de disciplinas do seu curso.*
* É imprescindível que, quando da realização do intercâmbio, o aluno tenha disciplinas a
serem aproveitadas no retorno, conforme item 3.1 deste edital.

As demais disposições deste Edital permanecem inalteradas.
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