Como Fazer Intercâmbio

A UFSC possui diversas oportunidades de intercâmbio, algumas inclusive com bolsas de estudo,
abaixo veremos sobre o Programa Outgoing e sobre seus procedimentos necessários para inscrição
além de algumas outras oportunidades de Intercâmbio com bolsas inclusas.

Programa Outgoing
O Programa Outgoing viabiliza o intercâmbio
dos(as) alunos(as) da UFSC por meio
de acordos bilaterais, sem bolsa, entre
diversas universidades conveniadas com a
UFSC, por um ou dois semetres.
O programa não oferece bolsas de estudos,
mas o participante não paga mensalidade na
universidade de destino. As inscrições
permanecem abertas durante o ano todo. O
interessado deve candidatar-se sempre no
semestre
anterior
ao
semestre
do
intercâmbio.
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Pré-requisitos:

1.
Ter pelo menos 30% da carga horária do
curso concluído no momento da inscrição e 40%
no semestre do intercâmbio.
2.
Apresentar matrícula regular desde a
inscrição no Programa de Intercâmbio
Acadêmico até o retorno à UFSC.
3.
Inscrever-se
no
sistema
de
inscrições online da UFSC.
4. Apresentar um bom rendimento acadêmico,
segundo critérios estabelecidos pelo Colegiado
do Curso.
STEP 5. Manter o cadastro no Controle Acadêmico
de Graduação (CAGR) atualizado.
6. Apresentar comprovante de proficiência em
Tendo em vista os pré-requisitos necessários
língua estrangeira, caso exigido pela instituição
entre no link de INSCRIÇÃO e preencha o
de destino.
formulário
indicando
a
Universidade
desejada, no momento da finalização da
inscrição um e-mail será enviado ao
coordenador do curso sendo necessário uma
avaliação e aprovação do mesmo para sua
inscrição ser efetivamente confirmada. Nesta
STEP
etapa recomenda-se entrar em contato com
o coordenador do curso para o mesmo
aprovar sua inscrição.
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Após a inscrição on-line:
Os alunos aprovados pelo(a) coordenador
serão nomeados pela Secretaria de Relações
Internacionais. A nomeação é o ato de envio à
universidade de destino dos dados do estudante
selecionado para o intercâmbio. Você receberá
cópia do e-mail da sua nomeação.

Enquanto isso, você precisa:
1.Providenciar os documentos exigidos pela
instituição de destino. Caso a instituição
solicite o envio por e-mail, você deve juntar
toda a documentação, providenciar a
digitalização em um único documento no
formato PDF e inseri-la no sistema de inscrição
on-line da UFSC.
STEP
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2.Imprimir o Learning Agreement (Contrato de
Estudos) do site da SINTER. A nomeação será
feita a partir do prazo final de inscrição da
SINTER/UFSC.

Os documentos necessários para cada
Instituição diferem entre si, mas podem ser
encontrados no site do SINTER e/ou no site da
respectiva universidade.
www.sinter.ufsc.br/outgoing/procedimentos

STEP

Após ser selecionado e receber a carta
de aceite o aluno(a) precisa:
Matricular-se na disciplina ''Programa de
Intercâmbio''. Essa matrícula deve ser
realizada para cada semestre em que o
aluno estiver em intercâmbio. O aluno que
não realizar
esse procedimento poderá
ter a situação no CAGR alterada para
“abandono de curso"
Providenciar Seguro Viagem válido no país
de destino durante todo o período de
intercâmbio
Providenciar o visto de estudante junto ao
consulado/embaixada do país de destino no
Brasil
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www.sinter.ufsc.br/instituicoes-conveniadas
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07
Um guia Passo a Passo detalhado e diversas
outras informações além de um FAQ sobre o
Programa Outgoing podem ser encontrados
no site do SINTER.

Uma lista com as Universidades Conveniadas
com a UFSC pode ser acessada pelo link
abaixo:

Antes de sair em intercâmbio, verifique com o
coordenador do seu curso qual a
documentação e quais os procedimentos
necessários para a validação de disciplinas
cursadas durante o intercâmbio.
O Contrato de Estudos, que deve ter a
concordância do(a) coordenador(a) de curso,
já deve prever a validação das disciplinas no
seu retorno.

Intercâmbio com Bolsa
Além do Programa Outgoing existem
dentro da UFSC oportunidades de
Intercâmbio com bolsas.

Emergin Leaders in the Americas (ELAP)
Promovido pelo Governo do Canadá o ELAP
oferece bolsas de estudos para estudantes de
graduação e pós-graduação da América
Latina e do Caribe realizarem intercâmbio em
universidades do Canada

Associação de Universidades do Grupo
de Montevidéu (AUGM)
AUGM é uma associação formada por
universidades da Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Paraguaia e Uruguai possuindo alguns
Programas de Intercâmbio para alunas da
UFSC com bolsa inclusa para diversas
Universidades da América do Sul.
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Os procedimentos para inscrição destes
programas de intercâmbio diferem entre si e
podem ser consultados diretamente pelos
links abaixo:

www.sinter.ufsc.br/elap
www.sinter.ufsc.br/augm
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Informações sobre os diversos Programas de
Intercambio podem ser encontradas em
conjunto com a coordenação do curso e/ou
diretamente no site do SINTER

Além dos programas citados existem diversas
outras oportunidades de intercâmbios na
UFSC

