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CONVOCATÓRIA – Ano Acadêmico 2017/2 e 2018/1 

 

  Convidamos você a conhecer o maravilhoso ambiente acadêmico e social que se 

vive no Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA. 

É com prazer que enviamos também informações detalhadas relativas aos 

Procedimentos de Candidatura para o Ano Acadêmico 2017/2 e 2018/1, que os 

estudantes devem ler e seguir cuidadosamente. 

De modo a assegurarmos a boa preparação e implementação das mobilidades 

previstas, gostaríamos de solicitar a vossa gentil colaboração na ampla divulgação da 

informação aqui apresentada junto aos Departamentos Internacionais, Coordenadores e 

potenciais interessados de sua instituição. 

Aproveitamos esta oportunidade para relembrar que, no que diz respeito às 

candidaturas, o número de vagas previamente acordado entre a UniEVANGÉLICA e a 

Instituição Parceira, deverão ser considerados. No caso de se verificar a necessidade de 

alteração deste número, solicitamos que, por favor, entre em contato diretamente 

conosco. 

 

1 - Procedimentos académicos de candidatura  

Os estudantes selecionados pela sua Universidade de Origem devem registrar-se 

online, pelo Formulário de Candidatura no link <  http://nai.unievangelica.edu.br > 

Para que os estudantes possam preencher o formulário de candidatura de uma 

forma mais fácil e eficaz, recomendamos que, antes de iniciar o seu preenchimento, 

preparem a informação com o responsável pela mobilidade na Universidade de Origem 

e organizem a documentação pessoal e o registro acadêmico, imprescindíveis para a 

submissão da candidatura. 

Requisitos para candidatar-se:  

1. Ser maior de idade; 

2. Consultar a oferta das disciplinas do curso escolhido no site www.unievangelica.edu.br, 

seguindo os seguintes passos na página principal: clicar em CURSO – GRADUAÇÃO 

– ESCOLHER O CURSO – e clicar em MATRIZ CURRICULAR, para preencher o 

plano de estudos e submetê-lo a aprovação da Universidade de Acolhimento em 

concordância com a Universidade de Origem. 

3. Documentação a ser apresentada: 

http://nai.unievangelica.edu.br/
http://www.unievangelica.edu.br/
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1- Plano de Estudos que contenha as disciplinas do curso escolhido; 

2- Carta de recomendação – Emitida pelo Encarregado do Departamento 

Internacional da Instituição de Origem; 

3- Histórico escolar (certificado de notas, devidamente assinado pela Reitoria da 

Instituição de Origem; 

4- Copia do Passaporte (páginas preenchidas); 

5- Foto 3x4 (anexar ao formulário de inscrição). 

4.  Após ser selecionado o aluno deverá também enviar ao Núcleo de assuntos 

Internacionais- NAI por e-mail, os seguintes documentos: 

1- Visto Estudantil 

2- Cópia Seguro médico internacional; 

3- Declaração de matrícula da Universidade de origem. 

De forma a finalizar a sua candidatura, os estudantes devem enviar ao e-mail 

nai.academico@unievangelica.edu.br, anexo contendo todos os documentos listados 

acima, em um ÚNICO arquivo, em formato PDF. Uma vez concluídos todos estes 

passos, a candidatura será analisada pela UniEVANGÉLICA. 

 

2 - Os prazos para a submissão das candidaturas de estudantes internacionais são: 

 

2º Semestre 2017 – até 20 de abril de 2017 (resultados anunciados a partir de 28 de 

abril de 2017).  

1º Semestre 2018 – até 30 de setembro de 2017 (resultados anunciados a partir de 07 de 

outubro). 

 

  *Submissão de candidaturas fora deste prazo, serão analisadas, de acordo com o 

calendário acadêmico. 

 

Para obter informação detalhada acerca do calendário escolar, cursos 

disponíveis, planos de estudo, guia de créditos e datas de exames, aconselhamos a 

consulta em nosso site www.unievangelica.edu.br, ou enviar um e-mail ao Núcleo de 

Assuntos Internacionais – NAI, solicitando estas informações, mediante sua inscrição. 

mailto:nai.academico@unievangelica.edu.br
http://www.unievangelica.edu.br/
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No caso do aluno ser aceito, após a análise da solicitação, será emitida a carta de 

aceitação. A partir de recebimento desta carta de aceite, o aluno estará habilitado a 

cursar as disciplinas escolhidas para o período de mobilidade. Ela também irá compor a 

documentação necessária para a solicitação do visto estudantil junto a Embaixada 

Brasileira no seu país de origem.  

De posse da carta de aceite o aluno deverá submeter a documentação necessária 

para obtenção de visto de estudante junto à Embaixada  ou Consulado brasileiro em seu 

país. Destacamos que é obrigatória a apresentação do Visto de estudante para efetuar 

sua matrícula. 

 

3 – Preparação da mobilidade 

Os estudantes deverão organizar a sua viagem, observando as seguintes datas: 

 

2017/2:  

Início das aulas: 01/08/2017 

Encerramento das aulas: 20/12/2017 

 

2018/1:  

Início das aulas: 01/02/2018 

Encerramento das aulas: 30/06/2018 

 

   

  Assegurando que chegam à Anápolis a tempo de participarem em todas as 

atividades acadêmicas e de integração especialmente planejadas e organizadas pela 

UniEVANGÉLICA. Os estudantes que, por motivos vários, não consigam frequentar as 

aulas desde o primeiro dia, devem chegar impreterivelmente até ao final da primeira 

semana de aulas. 

No sentido de ajudar a esclarecer as dúvidas mais recorrentes dos estudantes 

internacionais, o Núcleo de Assuntos Internacionais – NAI da UniEVANGÉLICA,  

preparou um Guia do Estudante Internacional. Assim, de forma a garantir a boa 

preparação da sua mobilidade. Antes da partida para Anápolis, todos os estudantes 

deverão ler cuidadosamente este documento, que deverá ser solicitado ao Núcleo de 

Assuntos Internacionais – NAI pelo e-mail: nai.academico@unievangelica.edu.br, no 

ato da inscrição. 

mailto:nai.academico@unievangelica.edu.br


 

 Avenida Universitária, km. 3,5.  Cidade Universitária – Anápolis-GO – CEP 75083-515 – Fone: (62) 3310-6600 – FAX (62) 3318-6388 
“...grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso estamos alegres.” (Sl 126:3) 

Seguro Saúde 

O aluno internacional deve apresentar seguro saúde internacional ou adquirir um 

plano de saúde nacional que contemple o atendimento médico/odontológico.  

 

 

4 – Língua de Ensino e Curso de Língua Portuguesa 

A este respeito, salientamos que o ensino das disciplinas serão na Língua 

Portuguesa. 

1º. Mobilidade de um semestre letivo – O Aluno terá aulas específicas de língua 

portuguesa, e estudará as disciplinas da graduação simultaneamente; 

 2º. Mobilidade de dois semestres letivos - O Aluno terá aulas específicas de língua 

portuguesa no primeiro e segundo semestre, e estudará as disciplinas da Graduação 

simultaneamente. 

     Oferecemos aos alunos internacionais, que vêm para a UniEVANGÉLICA, a 

oportunidade de estudar português, de forma intensiva e gratuita, de tal forma que 

quando completar um semestre ele terá domínio da língua e ao final de  um ano terá 

fluência completa e poderá fazer o exame de proficiência em português– CELPE- 

BRAS. 

 

 

5 – Alojamento 

Informamos que, o alojamento nas Residências Universitárias (com número limitado 

de vagas disponíveis) é da responsabilidade do Núcleo de Assuntos Internacionais - 

NAI. 

 Residências Universitárias: 

- Os estudantes podem candidatar-se a uma vaga quando do preenchimento do 

Formulário de Candidatura; 

- O procedimento de atribuição de vagas é efetuado pelo Núcleo de Assuntos 

Internacionais - NAI, seguindo a ordem de aceitação das candidaturas; 

- O pedido só será considerado após a aprovação do Plano de Estudos proposto; 

- A formalização do pedido no Formulário de Candidatura não garante a atribuição de 

uma vaga nas Residências Universitárias da UniEVANGÉLICA. 
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 Alojamento privado: 

A UniEVANGÉLICA providencia uma lista de alojamentos privados disponíveis na 

cidade, no entanto, não assume qualquer responsabilidade na atribuição deste tipo de 

alojamento. 

Os estudantes interessados em obter a Lista de Alojamentos Privados deverão enviar 

um e-mail a formalizar o pedido para: nai.academico@unievangelica.edu.br 

Não hesitem em entrar em contato, caso necessitem de algum esclarecimento ou 

informação adicional. 

Esperamos, muito em breve, acolhê-lo na UniEVANGÉLICA! 

 

Atenciosamente,  

 

Profa. Marisa Mota da Silva Espindola 

Coordenadora Acadêmica 

Núcleo de Assuntos Internacionais – NAI 

 

Lucimeiry Silva Borges Antunes  

Assessora da Coordenação Acadêmica do Núcleo de Assuntos Internacionais - NAI 

 

Nadia Mariel Farias  

Apoio em Assuntos Internacionais (Países Lusófonos e Hispânicos) 

 

Talita Lobo de Siqueira Lopes 
Apoio em Assuntos Internacionais e Orientadora EducationUSA.  (América do Norte) 

 

Luiz Eduardo Kruger Dias 

Apoio em Assuntos Internacionais (Europa, Oceania e Ásia) 

 
Andrea Herterich Suzana 

Apoio em Assuntos Internacionais (Alemanha) 

 

 


