
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES 
Edital no 16/Reitoria/Univates, de 30 de setembro de 2016 

Vagas remanescentes para intercâmbio em 2017/A 
 
 
1. ABERTURA 
A Assessoria para Assuntos Interinstitucionais e Internacionais – AAII do Centro           
Universitário UNIVATES, Instituição mantida pela Fundação Vale do Taquari de          
Educação e Desenvolvimento Social – Fuvates, com sede em Lajeado/RS, no uso de             
suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para as vagas            
remanescentes para intercâmbio universitário, nas seguintes modalidades: 

Universidade País No de vagas Cursos/Áreas Tipo de 
auxílio 

Obs. 

Uni-Tübingen Alemanha 1 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  

Uni Franz Bolívia 2 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  

Corporación 
Universitaria 
Americana  – CUA 

Colômbia 3 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Três vagas 
com 

disciplinas 
e bolsa 
CUA 

 

UniMinuto – sede 
Bogotá 

Colômbia 4 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino, 

no campus  de Bogotá 

Disciplinas  

UniMinuto – sede 
Medellín 

Colômbia 1 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino, 

no campus  de Medellín 

Uma vaga 
com 

disciplinas 
e bolsa 

UniMinuto 

 

Universidad  EAN Colômbia 4 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  

Universidad San 
Buenaventura 

Colômbia 2 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  

Universidad del 
Pacífico 

Chile 2 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  

ESPE Equador 2 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Duas vagas 
com 

disciplinas 
e bolsa 
ESPE 

 

Universidad 
Comillas 

Espanha 2 Engenharias Disciplinas  

Centro 
Universitário La 
Salle – Madrid 

Espanha 2 por curso Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  

Universidade de 
Santiago de 
Compostela 

Espanha 2 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  
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Universidade de 
Vigo 

Espanha 1 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  

University of 
Worcester 

Inglaterra 2 Fisioterapia e Educação 
Física 

Disciplinas O aluno 
deve ser 
aprovado 
em exame 

IELTS* 
(nota igual 
ou superior 

a 6,0) 

Instituto Politécnico 
de Macau 

Macau 
(RAEM- 
China) 

2 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  

Mohammed V 
University of Rabat 

Marrocos 2 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  

Universidad 
Autónoma de  San 
Luis Potosí 

México 2 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  

Universidad 
Científica Del Sur 

Peru 2 Todos os cursos oferecidos 
pela instituição de destino 

Disciplinas  

University of 
Hradec Králové 

República 
Tcheca 

2 Faculdade de Informática e 
Gestão 

Disciplinas  

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

 
2. DETALHAMENTO DAS BOLSAS 
As bolsas oferecidas são caracterizadas da seguinte forma: 

Bolsa Caracterização 

Bolsa UniMinuto Administrada pelo próprio aluno, no valor de $ 900.000 pesos colombianos mensais 

Bolsa ESPE Administrada pela Universidade, para despesas do aluno com moradia 

Bolsa CUA Administrada pelo próprio aluno, no valor de $ 350.000 pesos colombianos mensais,            
para despesas com alimentação e moradia 

 
3. PERÍODO, HORÁRIO E LOCAIS DE INSCRIÇÃO 
As inscrições devem ser efetuadas no período de 03/10/2016 a 07/10/2016,           
exclusivamente, pelo Sistema de Inscrições da Univates, disponível no link          
https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-705. 
 
 

 
 

https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-705
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4. REQUISITOS 
Os requisitos para inscrição no processo seletivo são: 

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

b) ter cursado, com aprovação, de 20% (vinte por cento) a 90% (noventa por              
cento) dos créditos de seu curso e, portanto, ter base para acompanhar com êxito as               
aulas na instituição estrangeira; 

c) comprometer-se, no seu retorno, a compartilhar conhecimentos e experiências          
adquiridas, com colegas da Instituição, assim como cooperar com a AAII nas atividades             
de adaptação de intercambistas estrangeiros; 

d) 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. 
 
5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
O aluno, no ato de inscrição para o processo seletivo de intercâmbio, deve anexar à               
inscrição os seguintes documentos: 

a) formulário de inscrição preenchido (Anexo); 
b) Curriculum Vitae  (em português); 
c) histórico escolar comprovando o percentual de créditos concluídos com          

aprovação e o bom desempenho nos estudos; 
d) aprovação em teste de proficiência, emitido até 3 (três) anos antes do período 

de inscrições deste Edital, exceto para os destinos da Colômbia. 
e) carta de motivação (formato livre). 

 
5.1 No caso de o país da instituição de destino ter como língua oficial a Língua Inglesa, o                  
aluno deve realizar a prova de proficiência oferecida pelo Projeto i e ser classificado no               
mínimo em nível B2. Pode, também, apresentar certificado de conclusão do nível B1 no              
Projeto i. 
 
5.2 No caso das Universidades EAN, CUA e San Buenaventura , na Colômbia, a             
proficiência em espanhol é exigida. 
 
5.3 O Plano de Estudos, contendo a relação das disciplinas que deseja cursar na              
instituição estrangeira com os respectivos programas de ensino, carga horária e duração,            
será elaborado pelo estudante, em conjunto com a coordenação de seu curso, e entregue              
na AAII após o resultado final do processo de seleção de alunos. 
 
 
6 VALOR DA INSCRIÇÃO 
O valor da inscrição é de R$ 48,40 (quarenta e oito reais e quarenta centavos) e não será                  
reembolsado caso o aluno não seja selecionado. 
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7. DA SELEÇÃO 
A seleção será realizada por meio de entrevista, em data e local a serem definidos,               
considerando-se os critérios do item 8. 
 
7.1. ORIENTAÇÕES PARA O DIA DA ENTREVISTA 
No dia da seleção, o aluno deve apresentar-se no local da entrevista 5 (cinco) minutos               
antes do horário marcado, que será informado com antecedência. 
 
8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Os critérios a serem observados na seleção são: 

A – Percentual de créditos cursados: no momento da inscrição são exigidos no             
mínimo 20% (vinte por cento) e no máximo 90% (noventa por cento). Candidatos com              
percentual fora dos limites estipulados serão desclassificados. 

O percentual de créditos concluídos será avaliado da seguinte forma: 
 

Percentual de créditos concluídos Peso 

20% a 59,99% 1 

60% a 90% 2 
 
B – Média geral das notas, conforme histórico do aluno, independente do            

percentual de créditos concluídos, sendo assim avaliada: 
Média geral das notas Peso 

6,0 a 6,9 1 

7,0 a 7,9 2 

8,0 a 8,9 3 

9,0 a 10 4 
 
C – Entrevista com representantes da AAII e coordenação de curso, com peso 2. 
 

8.1 CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Em caso de ocorrência de empate entre os classificados, o desempate deverá seguir a              
seguinte ordem: 

a) média geral das notas mais alta; 
b) percentual de créditos com maior pontuação; 
c) nota da entrevista mais alta. 

 
8.2 OPÇÕES 
Os inscritos podem indicar duas opções de local para intercâmbio. Em caso de o aluno               
não ser selecionado para sua primeira opção, será redirecionado para a segunda,            
respeitando a prioridade de quem escolheu esta como primeira opção. 
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9. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 
A publicação dos resultados deve ocorrer até o dia 17/10/2016, por meio de publicação              
de edital de homologação dos resultados, que será divulgado no site  da Univates.  
 
10. APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS 
Cabe ressaltar que o aproveitamento das disciplinas cursadas na universidade          
estrangeira não está automaticamente garantido. Ele pode ser solicitado mediante          
encaminhamento do Programa de Estudos realizado no retorno do aluno intercambista,           
conforme Resolução 013/Reitoria/Univates, de 25/02/2016. 
 
11. INFORMAÇÕES 
Informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (51) 3714-7000, ramal           
5309, ou pelo e-mail  aaii@univates.br. 

 
 
 

 Carlos Cândido da Silva Cyrne 
Vice-Reitor no exercício do cargo de 

Reitor do Centro Universitário 
UNIVATES 
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ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERINSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS 

FICHA DE INSCRIÇÃO (Anexo I) 

1. DADOS PESSOAIS 
Nome: _________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ______________________________________________________ 

Naturalidade: ____________________________________________________________ 

Endereço residencial: _____________________________________________________ 

Reside com: 

( ) Pais ( ) Pai ( ) Mãe ( ) Sozinho(a) 

( ) Outros - Quem?_________________________________________________________ 

Carteira de identidade: ____________________________________________________ 

Passaporte (se tiver): _____________________________________________________ 

Telefones para contato: ___________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________________________ 

Profissão: ______________________________________________________________ 

Empregador: __________________________________ Contato: __________________ 

Data de admissão: ___________________ Renda mensal: _______________________ 

Nome do pai: ____________________________________________________________ 

Profissão do pai: _________________________________________________________  

Nome da mãe: ___________________________________________________________  

Profissão da mãe: ________________________________________________________ 

Renda familiar mensal (soma da renda de todos os integrantes da família): 

( ) 1 a 5 salários mínimos ( ) 6 a 10 salários mínimos 

( ) 11 a 15 salários mínimos ( ) Mais de 15 salários mínimos 
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Já viajou ao exterior? 

( ) Sim Quando? ______________________________________________ 

Destino: _______________________________________________ 

( ) Não 

 

Idiomas que domina: ( 1 ) Língua Alemã ( 2 ) Língua Francesa 

 ( 3 ) Língua Inglesa ( 4 ) Língua Italiana 

 ( 5 ) Língua Espanhola ( 6 ) Outra: _____________ 

Qual seu nível de compreensão? 

CRITÉRIOS ÓTIMO MUITO BOM  BOM REGULAR 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Fala                     

Escrita                     

Leitura                     

Tem certificados de aproveitamento, participação e/ou aprovação? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Caso sua resposta tenha sido SIM, anexar cópia(s) do(s) certificado(s). 

 
2. DADOS ACADÊMICOS 

Nome do curso: _________________________________________________________ 

Semestre: ______________________________________________________________ 

 

3. INTERESSE DE INTERCÂMBIO NA SEGUINTE INSTITUIÇÃO E PAÍS: 
1a opção: ______________________________________________________________ 

2a opção: ______________________________________________________________ 

 

4. OUTROS DADOS 
Alguma vez já participou de um programa semelhante a este? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Se SIM: 

Qual? _________________________________________________________________ 

Onde__________________________________________________________________ 
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Período: de _____________________________ a ______________________________ 

 

Já hospedou em sua casa algum estudante/professor que estivesse participando de programa            

semelhante? ( ) SIM ( ) NÃO 

 

Teria interesse em hospedar estudantes estrangeiros, fazendo parte de um banco de dados da              

Instituição para recepção de futuros candidatos a intercâmbio? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 
5. OBSERVAÇÕES PESSOAIS:   
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Lembre-se: Comunicar quando da alteração de endereço, telefone ou e-mail . 
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