
País Universidade Site para inscrição

Beuth Hochschule für Technik Berlin 01/nov http://www.beuth-hochschule.de/en/516/

Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft - 

University of Applied Sciences
30/nov https://www.hs-karlsruhe.de/application-exchange/

Hochschule München - Munich University of 

Applied Sciences 15/nov https://www.hm.edu/en/your_stay_at_muas/exchange_students/index.en.html

Argentina
Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Buenos Aires
30/nov https://www.agro.uba.ar/internacionales/alumnos/extranjeros

Université de Rennes 1 15/out https://international.univ-rennes1.fr/formalities-and-enrolment#section-3

Université de Grenoble Alpes (UGA) 17/out https://www.univ-grenoble-alpes.fr/en/home-page-136826.kjsp

Institut Universitaire de Technologie 1 (IUT1) de 17/out https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/

Instituto Politécnico de Bragança (IPB) 17/out http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/licenciaturas

Instituto Politécnico de Tomar (IPT) 17/out http://portal2.ipt.pt/pt/vida_no_ipt/

Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto (FEUP)
15/out

https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=coopera%c3%a7%c3%a3o%20internacio

nal%20na%20u.porto%20-%20candidaturas%20estudantes%20in

ATENÇÃO!
Em caso de necessidade de contato direto com as universidades estrangeiras, é importante:

- adotar linguagem formal e respeitosa, atentando-se para as particularidades culturais;

- evitar perguntas cujas respostas já estejam contempladas no site da universidade e nos formulários de inscrição, bem como no site da SRI;

- respeitar os prazos de resposta de cada universidade.

PARTICULARIDADES PARA SOLICITAÇÃO DE VISTO:

ALEMANHA: não é necessária a solicitação de visto no Brasil. Ao chegar no país de destino, é preciso solicitar orientações na universidade.

ARGENTINA: acessar o site do Consulado da Argentina (http://consulados.com.br/argentina/) para informações dos trâmites necessários.

FRANÇA: acessar o site do Campus France (http://www.bresil.campusfrance.org/) para informações dos trâmites necessários.

PORTUGAL: acessar o site do Consulado Português em Belo Horizonte (http://www.consuladoportugalbh.org.br/)  para informações dos trâmites necessários.

                          Orientações aos intercambistas - Edital 06/2018

Data limite para o aluno se 

inscrever universidade estrangeira

Alemanha

5) Preencher, assinar e enviar para a SRI (original e digitalizado) o termo de compromisso de bolsista disponível na página da SRI.

6) Para fins de visto, a SRI fornecerá uma declaração de bolsa de apoio.

Portugal

2º semestre da 

universidade de 

destino
França

3) Preencher os formulários de inscrição no site da universidade de destino e enviar cópia da inscrição para a SRI.

PASSOS QUE OS ALUNOS DEVEM CUMPRIR:

1) Providenciar curriculum vitae em inglês ou na língua do país de destino.

2) Traduzir o histórico escolar, conforme template  disponível na página da SRI. Encaminhar a tradução, juntamente com o original, para a validação pela SRI. Enviar documento validado para a 

universidade de destino.

4) Preencher o formulário on-line de cadastro de intercambistas, disponível na página da SRI.
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