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Escritório de Relações Internacionais ‒ ERI

Edital no 062/Reitoria/Univates, de 22 de julho de 2022

Vagas para mobilidade acadêmica internacional em 2023A

1. Da abertura
A Vice-Reitora e Pró-Reitora de Ensino da Universidade do Vale do Taquari - Univates, por
meio do Escritório de Relações Internacionais – ERI, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a abertura das inscrições para vagas de intercâmbio universitário nas
seguintes modalidades:

Universidade* País No de vagas Cursos/Áreas Tipo de auxílio Proficiência

Mittweida
University of
Applied Sciences

Alemanha 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Uma vaga
com

disciplinas +
Bolsa

Mittweida e
uma vaga
apenas

disciplinas

Inglês ou
alemão

University of
Tübingen

Alemanha 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino, exceto
Medicina

Disciplinas Inglês ou
alemão

Universidad
Católica de Salta

Argentina 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Espanhol

Universidad de
Buenos Aires -
Faculdade de
Ciências
Econômicas

Argentina 2 Cursos da área de
Gestão

Disciplinas Dispensada

Universidad de
Buenos Aires -
Faculdade de
Direito

Argentina 2 Direito Disciplinas Dispensada

Universidad
Nacional de
Cuyo

Argentina 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas e
bolsa alojamento

+ auxílio
alimentação

Dispensada

Este documento foi assinado digitalmente com certificado digital ICP Brasil, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10, §1º. Acesse
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https://www.hs-mittweida.de/en/
https://www.hs-mittweida.de/en/
https://www.hs-mittweida.de/en/
http://www.uni-tuebingen.de/
http://www.uni-tuebingen.de/
https://ucasal.edu.ar/
https://ucasal.edu.ar/
http://www.economicas.uba.ar/
http://www.economicas.uba.ar/
http://www.economicas.uba.ar/
http://www.economicas.uba.ar/
http://www.economicas.uba.ar/
http://www.derecho.uba.ar/
http://www.derecho.uba.ar/
http://www.derecho.uba.ar/
http://www.derecho.uba.ar/
https://www.uncuyo.edu.ar/
https://www.uncuyo.edu.ar/
https://www.uncuyo.edu.ar/
https://verificador.iti.gov.br/
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Haute École de
la Province de
Liège

Bélgica 2 Cursos das áreas de
Gestão e

Engenharias (inglês)
ou outros cursos
oferecidos pela
instituição de

destino (francês)

Disciplinas Inglês ou
francês

Universidad
Franz de Tamayo

Bolívia 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Dispensada

Concordia
University of
Edmonton

Canadá 1 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Inglês

Universidad
Bernardo
O’Higgins

Chile 4 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas + 3
almoços

semanais

Dispensada

Universidad
Mayor - sede
Santiago

Chile 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Espanhol

Universidad
Mayor - sede
Temuco

Chile 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Espanhol

Corporación
Unificada
Nacional

Colômbia 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Dispensada

Corporación
Universitaria
Americana - sede
em Barranquilla

Colômbia 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas +
Bolsa CUA

Dispensada

Corporación
Universitaria
Americana - sede
em Medellín

Colômbia 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas +
Bolsa CUA

Dispensada

Corporación
Universitaria
Minuto de Dios –
sede Bogotá

Colômbia 6 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

Três vagas com
disciplinas +

Bolsa UniMinuto
e três vagas

Dispensada

Este documento foi assinado digitalmente com certificado digital ICP Brasil, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10, §1º. Acesse
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https://www.provincedeliege.be/hauteecole
https://www.provincedeliege.be/hauteecole
https://www.provincedeliege.be/hauteecole
http://www.unifranz.edu.bo/
http://www.unifranz.edu.bo/
http://concordia.ab.ca/
http://concordia.ab.ca/
http://concordia.ab.ca/
http://www.ubo.cl/
http://www.ubo.cl/
http://www.ubo.cl/
https://www.umayor.cl/um/
https://www.umayor.cl/um/
https://www.umayor.cl/um/
https://www.umayor.cl/um/
https://www.umayor.cl/um/
https://www.umayor.cl/um/
http://www.cun.edu.co/
http://www.cun.edu.co/
http://www.cun.edu.co/
https://americana.edu.co/barranquilla/
https://americana.edu.co/barranquilla/
https://americana.edu.co/barranquilla/
https://americana.edu.co/barranquilla/
http://www.americana.edu.co/medellin/
http://www.americana.edu.co/medellin/
http://www.americana.edu.co/medellin/
http://www.americana.edu.co/medellin/
http://www.uniminuto.edu/
http://www.uniminuto.edu/
http://www.uniminuto.edu/
http://www.uniminuto.edu/
https://verificador.iti.gov.br/
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destino no campus
de Bogotá

apenas
disciplinas

Corporación
Universitaria
Minuto de Dios –
Medellín

Colômbia 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição no

campus escolhido
para o destino

Disciplinas Dispensada

Universidad EAN Colômbia 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Dispensada

Universidad
Pedagógica y
Tecnológica de
Colombia

Colômbia 3 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas +
alojamento

Dispensada

Universidad
Pedagógica
Nacional

Colômbia 1 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas** Dispensada

Universidad San
Buenaventura

Colômbia 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Espanhol

Centro
Universitário La
Salle – Madrid

Espanha 2 por curso Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Espanhol

La Salle
Barcelona -
Universidad
Ramón Llull

Espanha 1 Arquitetura Disciplinas Espanhol

Universitat de
Lleida

Espanha 4 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Espanhol

Universidad
Católica de
Múrcia ‒ UCAM

Espanha 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Espanhol
para os

cursos da
área da
saúde.

Dispensada
para as

demais áreas

Este documento foi assinado digitalmente com certificado digital ICP Brasil, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10, §1º. Acesse
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http://www.uniminuto.edu/
http://www.uniminuto.edu/
http://www.uniminuto.edu/
http://www.uniminuto.edu/
http://www.ean.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
http://www.pedagogica.edu.co/
http://www.pedagogica.edu.co/
http://www.pedagogica.edu.co/
http://www.usbbog.edu.co/
http://www.usbbog.edu.co/
http://www.lasallecentrouniversitario.es/Paginas/default.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/Paginas/default.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/Paginas/default.aspx
https://www.salleurl.edu/en
https://www.salleurl.edu/en
https://www.salleurl.edu/en
https://www.salleurl.edu/en
http://www.udl.es/ca/
http://www.udl.es/ca/
https://www.ucam.edu/
https://www.ucam.edu/
https://www.ucam.edu/
https://verificador.iti.gov.br/
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Universidade de
Santiago de
Compostela

Espanha 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Dispensada

Universidad de
Vigo

Espanha 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Dispensada

University of
California - San
Diego

EUA 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Desconto de 5%
nos cursos de

graduação

Inglês

Hamk University
of Applied
Sciences

Finlândia 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Inglês

University of
Savoie Mont
Blanc

França 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino.
É possível que haja

alteração do
semestre em razão
do idioma das aulas

Disciplinas Inglês ou
francês

University of
Worcester

Inglaterra 1 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Inglês

Università di Pisa Itália 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino
(somente após o 3o

ano de curso
concluído)

Disciplinas Inglês ou
italiano

Riga Technical
University

Letônia 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Inglês

Universidad
Autónoma de
Chihuahua

México 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Dispensada

Este documento foi assinado digitalmente com certificado digital ICP Brasil, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10, §1º. Acesse
https://verificador.iti.gov.br/ para confirmar a validade das assinaturas.

https://www.usc.gal/gl
https://www.usc.gal/gl
https://www.usc.gal/gl
https://www.uvigo.gal/
https://www.uvigo.gal/
http://www.ucsd.edu/
http://www.ucsd.edu/
http://www.ucsd.edu/
http://www.hamk.fi/Sivut/default.aspx
http://www.hamk.fi/Sivut/default.aspx
http://www.hamk.fi/Sivut/default.aspx
https://www.univ-smb.fr/
https://www.univ-smb.fr/
https://www.univ-smb.fr/
https://www.worcester.ac.uk/
https://www.worcester.ac.uk/
https://www.unipi.it/
https://www.rtu.lv/en
https://www.rtu.lv/en
https://uach.mx/
https://uach.mx/
https://uach.mx/
https://verificador.iti.gov.br/
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Universidad
Autónoma de
San Luis Potosí

México 1 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Dispensada

Universidad La
Salle Laguna

México 4 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Espanhol

Universidad La
Salle Noroeste

México 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Espanhol

University of
South-Eastern
Norway

Noruega 5 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Inglês

Kielce University
of Technology

Polônia 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Inglês

IADE – Creative
University

Portugal 1 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Dispensada

Instituto
Politécnico de
Leiria

Portugal 10 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Três vagas com
disciplinas +

Bolsa IPL e sete
vagas somente

disciplinas

Dispensada

Universidade do
Porto

Portugal 2 por curso Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de
destino, com

exceção dos cursos
da área de Gestão,
da Faculdade de
Belas Artes e da

Faculdade de
Engenharia

Disciplinas Dispensada

Universidade do
Porto

Portugal 1 Cursos da
Faculdade de
Engenharia.

Disciplinas Dispensada

Este documento foi assinado digitalmente com certificado digital ICP Brasil, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10, §1º. Acesse
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http://www.uaslp.mx/SPANISH/ACADEMICAS/Paginas/default.aspx
http://www.uaslp.mx/SPANISH/ACADEMICAS/Paginas/default.aspx
http://www.uaslp.mx/SPANISH/ACADEMICAS/Paginas/default.aspx
http://www.ulsalaguna.edu.mx/
http://www.ulsalaguna.edu.mx/
http://www.ulsa-noroeste.edu.mx/n2015/
http://www.ulsa-noroeste.edu.mx/n2015/
https://www.usn.no/english/
https://www.usn.no/english/
https://www.usn.no/english/
https://international.tu.kielce.pl/
https://international.tu.kielce.pl/
https://www.iade.europeia.pt/
https://www.iade.europeia.pt/
https://www.ipleiria.pt/
https://www.ipleiria.pt/
https://www.ipleiria.pt/
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
https://verificador.iti.gov.br/
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Curso de Arquitetura
vide observação¹

Universidade do
Porto

Portugal 1 Cursos da
Faculdade de Belas

Artes

Disciplinas Dispensada

Universidade
Lusófona de
Humanidades e
Tecnologias

Portugal 1 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Dispensada

Halmstad
University

Suécia 2 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Inglês

Haute École de
Gestion Genève

Suíça 2 Apenas para o curso
de International

Business
Management

(inglês)

Disciplinas +
Bolsa HEG

Inglês

Universidad de la
República

Uruguai 1 Todos os cursos
oferecidos pela
instituição de

destino

Disciplinas Dispensada

* Observar Apêndice 1 com informações sobre cada universidade.
** Para este destino existe a possibilidade de bolsas-auxílio, ainda não confirmadas pela instituição.
¹ Os alunos de Arquitetura podem se inscrever para a Faculdade de Engenharia Civil, cientes de que
os alunos de Engenharia Civil da Univates têm preferência na ocupação da vaga disponível.

1.1 Alunos de cursos de graduação da Univates poderão realizar intercâmbio se
contemplada no Projeto Pedagógico do Curso a possibilidade de aproveitamento de
intercâmbio como disciplina eletiva ou como atividades complementares, ou a possibilidade
de aproveitamento de disciplinas em cursos oferecidos na universidade de destino
equivalentes às disciplinas do curso em que o aluno está matriculado na Univates, mesmo
que os cursos tenham nomes diferentes.

1.2 É preciso verificar a oferta de disciplinas em Língua Inglesa nas instituições de países
em que esta não seja a língua nativa.

2. Do detalhamento das bolsas
As bolsas oferecidas são caracterizadas da seguinte forma:

Bolsa Caracterização*

Este documento foi assinado digitalmente com certificado digital ICP Brasil, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10, §1º. Acesse
https://verificador.iti.gov.br/ para confirmar a validade das assinaturas.

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
http://www.ulusofona.pt/
http://www.ulusofona.pt/
http://www.ulusofona.pt/
http://www.ulusofona.pt/
http://www.hh.se/
http://www.hh.se/
https://www.hesge.ch/heg/
https://www.hesge.ch/heg/
http://www.universidad.edu.uy/
http://www.universidad.edu.uy/
https://verificador.iti.gov.br/
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Bolsa CUA Administrada pelo aluno. Alojamento em apartamento compartilhado. Almoço de
segunda a sexta-feira na cantina da universidade e auxílio de 400.000 COP
mensais para alimentação.

Bolsa UniMinuto Administrada pelo aluno, que receberá aproximadamente 1.200.000 COP por
mês, durante quatro meses.

Bolsa Mittweida Administrada pelo aluno, que receberá 1.800,00 euros, divididos em quatro
parcelas mensais**.

Bolsa IPL Administrada pelo IPL, com alojamento e alimentação (duas refeições diárias nas
cantinas do IPL, exceto nos finais de semana).

Bolsa HEG Administrada pelo aluno, que receberá 200 francos suíços por mês, durante cinco
meses.

Bolsa UNCuyo Administrada pelo aluno, com valor a confirmar, para cobrir alojamento e
alimentação.

* Os valores são atualizados a cada semestre. Para mais informações, contatar o ERI por meio dos
contatos informados no item 16 deste Edital. Em razão da pandemia de covid-19, as bolsas podem
sofrer alterações ou ser canceladas a qualquer momento.
** Os alunos selecionados concorrem a esta bolsa, oferecida pelo governo alemão. Não há garantia
de concessão.

3. Do período, horário e locais de inscrição
As inscrições devem ser efetuadas das 8h do dia 1o até às 23h59min do dia 15 de agosto
de 2022, exclusivamente pelo sistema de inscrições da Univates, disponível no link
https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-6001.

4. Dos requisitos
Os requisitos para inscrição no processo seletivo são:

a) estar regularmente matriculado em curso de graduação ou de tecnologia da
Univates;

b) ter cursado, preferencialmente, no momento da inscrição, com aprovação, de 20%
(vinte por cento) a 80,99% (oitenta vírgula noventa e nove por cento) da carga
horária total de seu curso (não são consideradas as horas complementares para este
cálculo) e, portanto, ter base para acompanhar com êxito as aulas na instituição
estrangeira ‒ os estudantes que estiverem abaixo ou acima do percentual mínimo de
20% (vinte por cento) e máximo de 80,99% (oitenta vírgula noventa e nove por cento)
devem ter aprovação, por escrito, da coordenação do curso em que estão
matriculados (autorização constará no pré-plano de estudos, documento mencionado
no item 5 “f” deste Edital);

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 7,0 (sete);

Este documento foi assinado digitalmente com certificado digital ICP Brasil, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10, §1º. Acesse
https://verificador.iti.gov.br/ para confirmar a validade das assinaturas.

https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-6001
https://verificador.iti.gov.br/


Edital no 062/Reitoria/Univates, de 22/07/2022 8

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) 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.

5. Da documentação necessária
O aluno, no ato da inscrição no processo seletivo de intercâmbio, deve anexar os seguintes
documentos:

a) formulário, devidamente preenchido, disponível em doc/PDF aqui;
b) Curriculum Vitae (em português) com foto;
c) histórico disponível no Universo Univates, comprovando o percentual da carga

horária concluída com aprovação;
d) aprovação em teste de proficiência, realizado até dois anos antes do período de

inscrições deste Edital. Observar exigência no quadro do item 1;
e) carta de motivação (formato livre);
f) pré-plano de estudos, devidamente preenchido, disponível em doc/PDF aqui;
g) cópia do passaporte (opcional).

6. Da proficiência
A comprovação da proficiência deve seguir estes critérios:

6.1 Língua Inglesa
A – O aluno deve ter sido classificado, no mínimo, em nível B2 no Quadro Europeu Comum
de Referência para Línguas (Common European Framework of Reference for Languages –
CEFR) na prova de proficiência oferecida pelo Univates Idiomas.

B – Certificado de conclusão dos seguintes níveis em cursos realizados no Univates Idiomas
e concluídos até dois anos antes da publicação deste Edital:

Idiomas English - Intermediate B (B1+)
ou

Inglês Nível 6 - Explorador III

6.2 Outros idiomas
A – O aluno deve ter sido classificado como proficiente nas provas de proficiência ofertadas
pelo Univates Idiomas, em outras que seguem o regimento das provas de proficiência do
Univates Idiomas ou ter realizado curso de idioma, no Univates Idiomas, com certificação de
aprovação (esses casos serão avaliados conforme nível de curso realizado).

Este documento foi assinado digitalmente com certificado digital ICP Brasil, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10, §1º. Acesse
https://verificador.iti.gov.br/ para confirmar a validade das assinaturas.

https://www.univates.br/dri/alunos/mobilidade/inscricao
http://www.univates.br/dri/alunos/mobilidade/inscricao
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6.3 As inscrições para as provas de proficiência podem ser conferidas no link
https://www.univates.br/extensao//idiomas/provas-de-proficiencia. O aluno que não possuir
atestado de comprovação da proficiência no momento da inscrição neste processo seletivo
deve anexar no campo “Proficiência” o comprovante de inscrição na prova (recebido por
e-mail).

6.4 Outras formas de comprovação da proficiência serão avaliadas pelo setor competente,
de acordo com o regimento das provas de proficiência.

7. Do valor da inscrição
7.1 O valor da inscrição é de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).

7.2 Não há reembolso do valor da inscrição caso o aluno não seja selecionado ou seja
desclassificado do processo de seleção.

7.3 A inscrição só poderá ser cancelada diretamente no sistema de inscrições, ainda durante
o período de inscrições aberto.

8. Dos critérios de seleção
Apenas os alunos que atenderem a todos os requisitos citados no item 4 e entregarem a
documentação exigida no item 5 participarão da seleção, conforme os critérios abaixo:

A – Percentual da carga horária cursada e concluída com aprovação, que será avaliado da
seguinte forma:

Carga horária concluída Peso

Até 19,99% 0,5

20% a 39,99% 1

40% a 59,99% 2

60% a 80,99% 3

Acima de 90% 0,5

B – Média geral das notas, conforme histórico do aluno, independentemente do percentual
da carga horária concluída, sendo assim avaliada:

Média geral das notas Peso

7,0 a 7,99 1

8,0 a 8,99 2

9,0 a 10 3

C – Entrevista com representantes do ERI e coordenação de curso, com peso 5 (cinco).
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Critério Peso

Motivação do aluno para a oportunidade 2

Postura comportamental 1,5

Conhecimento prévio sobre a instituição e sobre o curso de
destino

1

Desenvoltura 0,5

D – O aluno que apresentar frequência no curso de graduação ou de tecnologia superior a
90% (noventa por cento) receberá 1,0 (um) ponto extra, que será somado ao resultado
obtido nos três itens anteriores.

8.1 Orientações para o dia da entrevista
As entrevistas serão realizadas por videoconferência e os candidatos serão informados por
e-mail sobre a data e o horário. O candidato que não preencher os requisitos do item 4 não
será chamado para entrevista.

8.1.1 O candidato que não participar da entrevista no dia e horário agendados previamente
estará automaticamente desclassificado do processo seletivo.

8.2 Critérios de desempate
Caso ocorra empate entre os classificados, o desempate deverá seguir esta ordem:

a) média de notas mais alta;
b) percentual de conclusão do curso com maior pontuação;
c) nota da entrevista.

8.3 Ocupação das vagas
Em cada instituição de destino serão classificados os primeiros colocados de cada curso.
Somente poderá haver mais classificados no mesmo curso caso o número de alunos
classificados, por curso, seja inferior ao número de vagas, ou quando a universidade de
destino prevê mais vagas por curso.

8.4 Opções
Em caso de o aluno não ser selecionado para a sua primeira opção, será redirecionado para
a segunda, respeitando a prioridade de quem escolheu esta como primeira opção.

9. Da publicação dos resultados
A publicação dos resultados ocorrerá até o dia 30 de agosto de 2022, por meio de
divulgação no site da Univates (http://www.univates.br/institucional/editais) e por e-mail.

10. Da seleção
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A seleção do aluno pela Univates trata-se de uma pré-seleção, cabendo à instituição de
destino o aceite definitivo.

11. Da postulação na instituição de destino
Após a pré-seleção, o ERI informará os alunos sobre os processos operacionais nas
instituições estrangeiras, sendo cada aluno chamado conforme o prazo de postulação
definido pela instituição para a qual foi selecionado. Ainda, algumas instituições poderão
solicitar os documentos em outros idiomas, casos em que os custos com a tradução serão
de responsabilidade do aluno.

12. Da responsabilidade do aluno intercambista
Ao ser selecionado, o aluno assinará o Termo de Compromisso de Intercâmbio, por meio do
qual se responsabilizará por todos os seus atos durante o intercâmbio. Também tomará
ciência de que deverá respeitar todas as condições e obrigações dispostas em Resolução
específica, bem como que, em caso de descumprimento, rendimento insatisfatório ou
qualquer desvio de conduta, poderá ser submetido ao regime disciplinar previsto no
Regimento Geral da Univates.

13. Da desistência
O aluno que aceitar a vaga para a qual foi selecionado pode desistir a qualquer tempo,
ficando ciente de que, caso a desistência ocorra após a aplicação na instituição estrangeira
(envio da candidatura do aluno pelo ERI para a instituição estrangeira), não poderá
concorrer novamente a vaga de mobilidade acadêmica internacional no prazo de 1 (um) ano.

14. Do aproveitamento dos estudos
Cabe ressaltar que o aproveitamento das disciplinas cursadas na universidade estrangeira
não está automaticamente garantido. O aproveitamento deve ser solicitado no retorno do
aluno intercambista, por meio de protocolo no ERI, mediante apresentação do histórico de
disciplinas cursadas e das ementas das disciplinas em que foi aprovado, conforme
Resolução que regulamenta a participação de estudantes em mobilidade acadêmica
internacional vigente no momento de formalização do termo de mobilidade.

15. Da pandemia
Em razão da pandemia de covid-19, as condições podem sofrer alterações a qualquer
tempo, de acordo com a regulamentação das instituições acadêmicas estrangeiras e
instituições governamentais.

15.1 A ocorrência de cada mobilidade acadêmica está condicionada a fatores como a
abertura de universidades no exterior, a abertura de fronteiras terrestres e aéreas, a emissão
de vistos por consulados e a situação da pandemia no destino. Cada caso será analisado
individualmente, e os selecionados serão informados sobre qualquer alteração, com
antecedência, inclusive podendo haver o cancelamento da mobilidade, de acordo com as
condições sanitárias e institucionais.
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16. Das disposições finais
Informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (51) 3714-7019 ou pelo
e-mail internacional@univates.br.

Fernanda Storck Pinheiro
Vice-Reitora e Pró-Reitora de Ensino da

Universidade do Vale do Taquari - Univates
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APÊNDICE 1 - Informações sobre cada universidade

Mittweida University of Applied Sciences Os cursos de maior destaque da instituição são
das áreas de Gestão, Mídias, Engenharias e
Ciências da Computação

University of Tübingen Está entre as 100 melhores universidades do
mundo, segundo o Times Higher Education
(THE).

Universidad Católica de Salta Os cursos de maior destaque da instituição são
das áreas de Gestão, Direito, Saúde,
Humanidades e Criativa.

Universidad de Buenos Aires Está entre as 100 melhores universidades do
mundo, segundo o QS World University
Rankings.

Universidad Nacional de Cuyo É a 21a melhor universidade da Argentina, entre
as 116 existentes.

Haute École de la Province de Liège A HEPL é uma instituição com cerca de 9 mil
alunos e oferece um módulo de disciplinas em
International Business, Biochemistry and
Chemistry, em Língua Inglesa, e cursos
completos em diferentes áreas do
conhecimento, em Língua Francesa.

Universidad Franz de Tamayo Está entre as 25 melhores universidades
bolivianas e entre as 100 empresas de melhor
reputação corporativa.

Concordia University of Edmonton As áreas de destaque da instituição são Gestão,
Psicologia, Biologia e Química

Universidad Bernardo O’Higgins Foi eleita a 26a melhor universidade do Chile em
2017, segundo o ranking El Mercurio.

Universidad Mayor Está entre as 30 melhores universidades do
Chile e entre as 100 melhores da América
Latina, segundo o THE. As principais áreas de
estudo são Ciências da Saúde, Sociais,
Humanas e Gestão.

Corporación Unificada Nacional As áreas de destaque da instituição são Gestão,
Psicologia, Biologia e Química.
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Corporación Universitaria Americana As áreas de destaque da instituição são Gestão,
Direito e Engenharias.

Corporación Universitaria Minuto de Dios Oportunidade de dupla diplomação para
estudantes do curso de Administração,
mediante avaliação das disciplinas a serem
cursadas. Segundo a Sapiens Research, a
UniMinuto é uma das 50 universidades
colombianas que contribuem para a
comunidade por meio de projetos sociais e
grupos de estudos.

Universidad EAN As áreas de destaque são Gestão, Línguas
Modernas e Engenharias.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia

Está entre as 10 melhores universidades da
Colômbia, segundo El Ranking U-Sapiens.
Segundo a Sapiens Research, a UPTC é uma
das 50 universidades colombianas que
contribuem para a comunidade por meio de
projetos sociais e grupos de estudos.

Universidad Pedagógica Nacional Universidade pública, focada na área da
educação. Segundo a Sapiens Research, a
UPN é uma das 50 universidades colombianas
que contribuem para a comunidade por meio de
projetos sociais e grupos de estudos.

Universidad San Buenaventura As áreas de destaque da instituição são
Ciências Humanas e Sociais e Gestão.

Centro Universitário La Salle – Madrid As principais áreas de estudo da instituição são
Educação, Trabalho Social e Ciências da
Saúde. Faz parte de uma rede com mais de 350
anos de experiência em ensino, presente em 82
países.

La Salle Barcelona - Universidad Ramón Llull Está entre as 50 melhores universidades da
Espanha, entre as 260 que participam de
rankings, além de fazer parte de uma rede com
mais de 350 anos de experiência em ensino,
presente em 82 países.

Universitat de Lleida Com grande variedade de cursos oferecidos, é
considerada uma das 120 melhores
universidades em ensino da Europa, segundo o
THE.
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Universidad Católica de Múrcia ‒ UCAM Conta com faculdades de Ciências da Saúde,
de Esporte, de Enfermagem, de Ciências
Sociais, de Comunicação e de Ciências
Jurídicas e uma escola politécnica superior.

Universidade de Santiago de Compostela Está entre as 100 melhores universidades da
Europa, segundo o THE. A universidade
mantém excelente comprometimento com
projetos de pesquisa.

Universidad de Vigo A Universidad de Vigo é uma instituição pública
fundada em 1990. Atualmente é considerada
uma das 150 melhores universidades jovens do
mundo, segundo o THE.

University of California - San Diego Está entre as 20 melhores universidades dos
EUA, de acordo com o QS World University
Rankings.

Hamk University of Applied Sciences As áreas de destaque da instituição são
Negócios Internacionais e Engenharias.

University of Savoie Mont Blanc A University of Savoie Mont Blanc faz parte da
região Rhône-Alpes, que é o segundo polo
econômico da França, considerado um dos
mais competitivos da Europa. A universidade
prioriza o rendimento acadêmico e a orientação
profissional do estudante.

University of Worcester Recentemente foi premiada com prata no
primeiro Quadro Nacional de Excelência em
Ensino (TEF) e recebeu elogios dizendo que a
UW “oferece ensino, aprendizagem e resultados
de alta qualidade para seus alunos” e “excede
consistentemente os rigorosos requisitos
nacionais de qualidade para o ensino superior
britânico”.

Università di Pisa Com quase 700 anos de história, a Università di
Pisa está entre as 400 melhores universidades
do mundo.

Riga Technical University Com quase 155 anos de história, a RTU é a
maior universidade da Letônia em número de
estudantes.

Universidad Autónoma de Chihuahua Com mais de 30 mil estudantes, a UACH está
entre as 30 melhores universidades do México,
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de acordo com o EduRank

Universidad Autónoma de San Luis Potosí Com mais de 95 anos de história, está entre as
100 melhores universidades da América Latina,
segundo o THE.

Universidad La Salle Laguna As áreas de destaque da instituição são
Engenharias, Ciências Sociais e Humanidades,
Saúde, Gestão, Arquitetura e Design. Faz parte
de uma rede com mais de 350 anos de
experiência em ensino, presente em 82 países.

Universidad La Salle Noroeste As áreas de destaque da instituição são
Engenharias, Ciências Sociais e Humanidades,
Gestão, Arquitetura e Design. Faz parte de uma
rede com mais de 350 anos de experiência em
ensino, presente em 82 países.

University of South-Eastern Norway Considerada a 11a melhor universidade da
Noruega pelo Center for World University
Rankings (CWUR).

Kielce University of Technology O principal objetivo da universidade é buscar a
educação, o aprendizado e a pesquisa nos mais
altos níveis de excelência.

IADE – Creative University É hoje uma referência no ensino da criatividade,
escola pioneira no ensino do Design em
Portugal e uma das melhores da Europa, além
de estar entre as primeiras no ensino de
Publicidade, Marketing e Fotografia.

Instituto Politécnico de Leiria Oportunidade de dupla diplomação para os
alunos do curso de Gestão Financeira,
mediante avaliação das disciplinas a serem
cursadas.

Universidade do Porto A Universidade do Porto está entre as 50
melhores da Europa, segundo o THE, e entre as
300 melhores do mundo, segundo o QS World
University Rankings.

Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias

Foi eleita a melhor universidade privada de
Portugal pelo Scimago Institutions Ranking e
oferece cursos em todas as áreas de ensino.

Halmstad University As áreas de destaque da instituição são
Ciências da Computação, Engenharia
Mecânica, Gestão e Biologia.

Este documento foi assinado digitalmente com certificado digital ICP Brasil, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10, §1º. Acesse
https://verificador.iti.gov.br/ para confirmar a validade das assinaturas.

http://www.uaslp.mx/SPANISH/ACADEMICAS/Paginas/default.aspx
http://www.ulsalaguna.edu.mx/
http://www.ulsa-noroeste.edu.mx/n2015/
https://www.usn.no/english/
https://international.tu.kielce.pl/
https://www.iade.europeia.pt/
https://www.ipleiria.pt/
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
http://www.ulusofona.pt/
http://www.ulusofona.pt/
http://www.hh.se/
https://verificador.iti.gov.br/


Edital no 062/Reitoria/Univates, de 22/07/2022 17

Haute École de Gestion Genève A escola é fortemente impulsionada por uma
cultura de inovação, desenvolvimento
sustentável e multiculturalismo, estando
localizada no coração da Europa.

Universidad de la República A Universidad de la República possui grande
variedade de cursos. É uma instituição pública e
atualmente considerada a melhor do Uruguai,
segundo o Webometrics.
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