
G  U      I      A     P  A  R      A     ES  T  U      D      A  R         N      O     E  X      T  E  RI      O  R  

O QUE É INTERCÂMBIO ACADÊMICO?

É a ida de estudantes de um país para o outro por um determinado período do ano 

letivo.  O  objetivo  é  estender os estudos  da Graduação para outra  instituição, além  de 

promover  a troca de  experiências e  proporcionar  ao  estudante  amplo  conhecimento 

linguístico e cultural.

A UCB, por meio da Assessoria de Relações Interinstitucionais (ARI), facilita esse 

processo de intercâmbio e disponibiliza aos alunos regularmente matriculados, a possibilidade 

de participar dos Programas de Mobilidade Acadêmica.

PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO

Existem três  modalidades diferentes de intercâmbio acadêmico oferecidos pela  UCB. 

São elas:

1) Mobil  idade Instituci  onal

Duração: 1 ou 2 semestres

Destina-se  aos estudantes  que desejam  realizar  um  Intercâmbio nacional  ou 

internacional, para as Instituições de Ensino Superior do Brasil e exterior que tenham firmado 

convênio bilateral com a Universidade Católica de Brasília.

Nesta modalidade, todas as despesas com o Intercâmbio serão de responsabilidade 

do estudante (custos de passagem, despesas com hospedagem, despesas de seguro de 

saúde, seguro contra acidentes pessoais, serviços médicos e hospitalares, transporte urbano e 

demais despesas pessoais).

2) C  iência Sem Fr  onte  iras



Este programa de Intercâmbio visa propiciar a formação de recursos humanos 

altamente qualificados nas melhores universidades e instituições de pesquisa do mundo, 

com vistas a promover a internacionalização da ciência e tecnologia nacional, estimulando 

estudos e pesquisas de brasileiros no  exterior, inclusive com a expansão significativa do 

intercâmbio e da mobilidade de graduandos.

Destina-se a estudantes de graduação da UCB que tenham interesse em realizar o 

Intercâmbio acadêmico em Instituições no exterior selecionadas pela CAPES/CNPq e estejam 

regularmente matriculados nas seguintes áreas prioritárias:

1. Engenharias e demais áreas tecnológicas;

2. Ciências Exatas e da Terra;

3. Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde;

4. Computação e Tecnologias da Informação;

5. Tecnologia Aeroespacial;

6. Fármacos;

7. Produção Agrícola Sustentável;

8. Petróleo, Gás e Carvão Mineral;

9. Energias Renováveis;

10.Tecnologia Mineral;

11. Biotecnologia;

12.Nanotecnologia e Novos Materiais;

13.Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais;

14.Biodiversidade e Bioprospecção;

15.Ciências do Mar;

16.Indústria Criativa, voltados a projetos e processos de desenvolvimento

tecnológico e inovação;

17.Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva;

18.Formação de Tecnólogos, nas áreas e temas listados nos itens

anteriores.

O benefício da bolsa CAPES/CNPq abrange 12 meses de intercambio, sendo 9 (nove) 



ou 10 (dez) meses dedicados aos estudos em tempo integral, acrescido do período de até (3) 

três  meses  para  estágio  de  pesquisa  ou  inovação  tecnológica  em  indústria,  centro  de 

pesquisa ou laboratório da própria universidade.

O estudante é responsável  pelas demais despesas não definidas nas Chamadas 

Públicas da CAPES/CNPq, tais como realização dos exames de língua estrangeira (TOEFL e 

IELTS, por exemplo), obtenção de passaporte e visto, tradução juramentada de documentos, 

dentre outras.

3) S      A  N      T  A  N      D      ER Uni  v  e  r      s  i      d  a  d  es          

Bolsas Ibero-Americana

Duração: 1 semestre

Tem  como  principais  objetivos,  fortalecer  a  internacionalização  da  atividade 

acadêmica,  criar  novas  frentes  de  colaboração,  reciprocidade,  fortalecer  o  intercâmbio 

bilateral além de estreitar o relacionamento entre universidades dos países ibero-americanos 

por meio da construção de um espaço de conhecimento socialmente responsável.

Bolsa TOP Espanha

Duração: 3 semanas

Tem como principal objetivo, propiciar aos estudantes e professores oportunidade de 

acesso a cultura estrangeira, realizando um curso de língua e cultura espanhola na Universidad 

de Salamanca, Espanha, durante 3 semanas.

Bolsa Fórmula

Duração: 1 semestre

Tem como objetivo  primordial,  propiciar  aos  estudantes,  estabelecer  e  desenvolver 



relações  com  instituições  de  ensino  localizadas  em  países  distintos.  Constitui-se  de  um 

importante  instrumento de formação intelectual,  além de uma formação acadêmica de alto 

nível, a possibilidade de ampliar os conhecimentos e obter uma cultura global.

TAXAS ACADÊMICAS

Os estudantes selecionados, mesmo os alunos contemplados pelos Programas de 

Bolsa de  Estudos, serão dispensados do pagamento de mensalidades e outras taxas 

acadêmicas na Universidade Anfitriã, contudo deverão continuar matriculados regularmente 

na UCB (com pagamento de mensalidade), inscritos na  disciplina “Intercâmbio”, que 

corresponde a 12 créditos do curso do estudante. O estudante que não concretizar sua 

matrícula não poderá participar do Programa.

PRÉ-REQUISITOS PARA CANDIDATURA AO INTERCÂMBIO

Para qualquer um dos Programas de Mobilidade Acadêmica descritos acima, são 

exigidos os seguintes pré-requisitos:

a) Estar regularmente matriculado na UCB;

b) Ter nacionalidade brasileira;

c) Ter integralizado mais de 20% e menos de 90% do curso até o momento da viagem; 

d) Ter Índice  Vida (Coeficiente  de  Rendimento Acadêmico)  igual  ou maior que 8 

(oito) para os Programas com bolsa de estudos;

e) Ter Índice Vida (Coeficiente de Rendimento Acadêmico) igual ou maior que 7 (sete) 

para os Programas sem bolsa de estudos; 

f) Não possuir mais de três reprovações no histórico da UCB;

g) Não ter sofrido sanções disciplinares;

h) Apresentar  certificado  de  proficiência na  língua  estrangeira  de acordo  com  a 

necessidade da Universidade hospedeira e/ou do Programa.

1. PRIMEIROS PASSOS



- Ler o Edital informativo sobre os programas de intercâmbio acadêmico no site da 

Assessoria de Relações Interinstitucionais (ARI) <h  tt  p  :      /  /      w  w      w  .  ucb  .  br  /  ar  i      /      >;  

- Entregar o formulário de inscrição na ARI/UCB Sala L.025 (das 08h00 às 12h00 e 

das 13h00 às 18h00), juntamente com a cópia e original dos documentos exigidos até a data 

estipulada  pelo  Edital  de  Seleção  Interna  de  Candidatos ao  Programa  de  Mobilidade 

Acadêmica escolhido pelo aluno.

2. CABERÁ AO ALUNO

- Solicitar junto ao Escritório Internacional da Universidade hospedeira uma cópia do 

Learning Agreement (Contrato de Estudos), que deverá ser assinado pelo Diretor do Curso e 

pela ARI e, entregue na ARI/UCB Sala L.025 (das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00);

- Tramitar o visto de estudante;

- Buscar informações na Universidade de destino sobre:

a) datas importantes para planejamento da viagem tais como: programa de Orientação 

para alunos intercambistas; início e encerramento das aulas; calendário acadêmico;

b)  formulário médicos/vacinação (tomar  as vacinas  e  fazer  os  certificados  de 

vacinação  –  mais  informações  estão  disponíveis  no  site  da  ANVISA 

h  tt  p  :      //  por  t  a  l      .  an  v  i      sa  .  go  v  .  br  /      w  ps  /  por  t  a  l      /  a  n      v  i      s  a  /  hom  e      );  

c) opções e instruções da universidade ou do consulado do país de destino sobre 

seguro-viagem obrigatório (com cobertura internacional).

- Com base nas datas de início das aulas e reserva de acomodação, fazer a 

reserva das passagens aéreas;

- Após  concluir  toda  a  documentação  de  viagem,  informar  o  escritório 

internacional da universidade hospedeira a data de chegada na cidade, bem como o itinerário 

do vôo/transporte terrestre e quando planeja chegar no campus.

3. VISTO DE ESTUDANTE

Para a retirada do Visto estudantil, o aluno deverá:

http://www.ucb.br/ari/
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home);


-  Consultar o  site  da  Embaixada do país de destino e  se  informar dos documentos 

necessários para a retirada do visto;

- Agendar a entrevista junto à Embaixada/Consulado do país de destino;

- Possuir Passaporte válido;

- Possuir Carta de Aceite, enviada via correio pela Universidade hospedeira e;

- Declaração de Intercambista fornecida pela ARI/UCB.

4. CARTA DE ACEITE

- É um documento atestando que o estudante foi aceito e está apto para cursar 1 

(um)

semestre da Graduação na Universidade de destino.

- A Carta de Aceite será envia por correio pela Universidade hospedeira para a 

ARI/UCB, e deverá ser apresentada na Embaixada do país de destino para tramitar o visto.

5. ALOJAMENTO

- Prefira o alojamento da Universidade hospedeira, caso esta o possua;

- Ou entre em contato com o Escritório Internacional da Universidade hospedeira e 

peça  indicação  de  apartamentos,  casas  de  família,  hotéis  ou  hostels,  instruções  para 

inscrição/reservas e/ou preenchimento de formulário relacionados;

6. DOCUMENTOS PARA VIAGEM 

- Passaporte válido (Alguns países exigem que o passaporte tenha no mínimo 06 

(seis) meses de validade. Dessa forma, requeira novo passaporte antes do atual expirar, a fim 

de que sejam evitados problemas na Fiscalização Imigratória do país de destino);

- Visto de estudante;

- Carta de Aceite;

- Contatos do Escritório Internacional  da  Universidade  hospedeira, como  forma de 



garantia;

- Passagem ida e volta;

- Reserva de hotel, hostel, apartamento ou casa de família;

- Dinheiro e cartão de crédito internacional;

- Comprovante de  bolsa de  estudos  (para os estudantes  contemplados  por este 

benefício);

- Seguro Viagem

7. CATÓLICA INTERNACIONAL

A ARI/UCB realizará uma palestra de orientação para os alunos intercambistas, a 

fim de esclarecer alguns pontos importantes sobre o intercâmbio acadêmico.

O “Católica Internacional” acontecerá sempre antes da data de partida dos estudantes.

ARI/UCB

Assessoria de Relações Interinstitucionais

ww  w  .  u  c  b  .      b  r      /  a  r      i  

c  o  o      pe  r      at  i  o      n  @  u  c  b  .      b  r  

(61) 3356-9795

mailto:cooperation@ucb.br
http://www.ucb.br/ari

