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PROCESSO DE APLICAÇÃO 

ENVIO DA 
DOCUMENTAÇÃO 

O processo de aplicação e nomeação deve ser realizado via          
Escritório de Relações Internacionais da universidade de       
origem. 

NÚMERO DE VAGAS 

O número de vagas oferecidas, bem como os benefícios         
concedidos, são acordados por convênios estabelecidos entre       
as instituições de origem e de destino. Em caso de interesse,           
os Escritórios de Relações Internacionais devem ser       
consultados. 



E-MAIL Dúvidas sobre o processo de aplicação devem ser        
consultadas pelo e-mail mobility@univates.br. 

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

Para fins de emissão da carta de aceite, os seguintes          
documentos deverão ser enviados: 
 

- Formulário de mobilidade devidamente preenchido e      
assinado pelas autoridades competentes e pelo      
estudante; 

- Histórico de notas; 
- Cópia do passaporte; 
- Carta de motivação, em formato livre; 
- Carta de sustento. 

 
O envio desta documentação deve ser feito pelo Escritório de          
Relações Internacionais da universidade de origem, para o        
e-mail mobility@univates.br. 

DATAS LIMITE Para aulas iniciando em fevereiro: 15 de novembro; 
Para aulas iniciando em julho/agosto: 15 de maio.  

 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

DISCIPLINAS DA 
GRADUAÇÃO 

Os estudantes estrangeiros podem cursar disciplinas de       
diferentes cursos de graduação, sem restrição. A oferta de         
disciplinas para o semestre seguinte é definida pelas        
coordenações de curso, e estas ficam disponíveis em meados         
de outubro (para o semestre fevereiro - julho) e abril (para o            
semestre julho - dezembro). As grades curriculares podem ser         
consultadas neste link.  

LÍNGUA DE 
INSTRUÇÃO 

De forma geral, as disciplinas da Univates são ministradas em          
língua portuguesa, mas há oferta também em língua inglesa.         
Não é requerida proficiência, mas sugere-se fortemente que        
os alunos estrangeiros realizem aulas de língua portuguesa        
antes de viajarem ao Brasil.  

DISCIPLINAS EM 
INGLẼS 

A oferta em língua inglesa depende da disponibilidade do         
semestre e a listagem é divulgada de forma prévia às          
instituições parceiras.  

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

Salienta-se que o crédito da Univates é equivalente a 15h.          
Isso significa que para uma disciplina de 60h, tem-se 4          
créditos.  
De acordo com uma regulamentação interna, e       
considerando-se o sistema European Credit Transference      
System (ECTS) vigente na Europa, os alunos europeus        
receberão o dobro de horas por crédito cursado, em atestado          
final. No entanto, o número de horas em sala de aula será o             
mesmo para todos os estudantes.  

http://www.univates.br/graduacao/


ATIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO E 

ESTÁGIO 

Os alunos estrangeiros poderão realizar, durante o período de         
estudos, atividades voluntárias e de estágio. Algumas       
oportunidades são divulgadas no decorrer do semestre e        
outras partem da iniciativa do aluno interessado. Todas estas         
dependem da disponibilidade dos setores envolvidos e não há         
garantia de seleção para os estudantes estrangeiros. 

PORTUGUÊS PARA 
ESTRANGEIROS 

A todos os estrangeiros em intercâmbio na Univates será         
disponibilizado um curso de Português para Estrangeiros, o        
qual ocorrerá durante o semestre letivo, e terá a duração de           
60h. Este é oferecido de forma gratuita e a adesão é opcional. 

SISTEMA DE NOTAS E 
FREQUÊNCIAS 

O sistema de notas da Univates considera uma escala de 0           
(zero) a 10 (dez). Para aprovação, o aluno deverá obter uma           
média final mínima de 6,0 (seis), e uma frequência mínima de           
75% nas disciplinas. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

SEMANA DE 
RECEPÇÃO / 
ORIENTAÇÃO 

A Semana de Recepção/Orientação ocorre na semana       
anterior ao início das aulas. Nesta, serão realizados        
processos internos como, por exemplo, a emissão do cartão         
de aluno e ajustes de matrícula que forem necessários. 

WELCOME WEEK 

A Welcome Week (Semana de Boas-vindas) ocorre entre a         
semana anterior e a de início das aulas. As datas são           
definidas de acordo com a chegada do grupo de alunos.          
Nesta, diversas atividades culturais, informativas e de       
inclusão são realizadas, visando ao melhor acolhimento dos        
estudantes. 

AEROPORTO 

A Univates oferece serviço de transporte aeroporto - Lajeado,         
três vezes durante a Semana de Recepção. As datas são          
definidas de acordo com as passagens enviadas pelos        
alunos, e esta informação é repassada de forma prévia aos          
estudantes. 

PADRINHO 
INTERNACIONAL 

A Univates conta com o programa Padrinho Internacional, o         
qual visa à integração entre os estudantes estrangeiros e a          
comunidade acadêmica. Para cada intercambista é designado       
um ou mais padrinhos, os quais são colocados em contato de           
forma prévia à chegada ao Brasil, e ficam à disposição para           
auxiliar em processos de integração e prestar informações        
sobre a universidade e a cidade. 

SEGURO SAÚDE 

Todos os alunos estrangeiros devem chegar à Univates em         
posse do seu seguro saúde, e enviar uma cópia da apólice           
com, no mínimo, duas semanas de antecedência à chegada.         
A não apresentação deste documento implicará no       
cancelamento da matrícula. 



ALOJAMENTO 

A Univates disponibiliza uma residência estudantil em frente        
ao campus. São quartos compartilhados entre duas e quatro         
pessoas, e estes estão equipados com todos os móveis e          
eletrodomésticos necessários para uma boa vivência. É       
preciso apenas trazer consigo toalhas e roupas de cama.         
Para os alunos que não recebem bolsa-auxílio para        
alojamento, o valor do aluguel mensal é de R$ 450,00 (valor           
para 2018), reajustado anualmente. 

VISTO 

Todos os estudantes devem providenciar a emissão do visto         
de estudos ou Acordo Mercosul ANTES de chegarem ao         
Brasil. Sugere-se consultar o Consulado mais próximo, a fim         
de verificar os documentos necessários para a emissão (estes         
podem variar conforme o país de origem). 

CUSTO DE VIDA 

O custo de vida aproximado na cidade de Lajeado é de R$            
1.300,00 mensais (R$ 450 para alojamento + R$ 750 para          
alimentação + R$ 100 para transporte). Este pode variar         
conforme as escolhas do aluno estrangeiro. 

CALENDÁRIO 
ACADÊMICO 

O período letivo na Univates ocorre de fevereiro a julho          
(primeiro semestre) e julho/agosto a dezembro (segundo       
semestre). As datas exatas são definidas em meados de         
setembro para o próximo ano, e repassadas às universidades         
parceiras com antecedência, para fins de organização dos        
estudantes estrangeiros. 

EMISSÃO DE CPF 

O Cadastro de Pessoa Física - CPF - é um documento           
exigido a todos os estudantes estrangeiros que venham à         
Univates. Este pode ser emitido antes da chegada, junto aos          
Consulados Brasileiros, ou quando já estiverem na cidade de         
Lajeado. Para a emissão no Brasil, basta ter em mãos o           
passaporte, se dirigir à Agência de Correios e Receita         
Federal. O número obtido deve ser repassado à Diretoria de          
Relações Internacionais assim que possível. 

REGISTRO DE 
ESTRANGEIRO 

Em um período de até 30 dias após a entrada no Brasil, os             
estrangeiros devem ser registrados junto à Polícia Federal. O         
processo de agendamento de registro é feito com a Diretoria          
de Relações Internacionais, quando da chegada e       
apresentação do aluno. 

 
Em caso de dúvidas, por favor, contate com a Diretoria de Relações Internacionais. 


