
GUIA PRÁTICO 
PARA O ALUNO 
INTERCAMBISTA 
DA UNIFOR



Bem-vindo! 
Este é o guia prático 
para o aluno 
intercambista da 
Unifor, ou seja, você 
que deseja participar 
do Programa de 
Intercâmbio Acadêmico 
da Universidade de 
Fortaleza. Aqui você 
encontra as principais 
informações para se 
preparar para uma 
das experiências mais 
enriquecedoras da 
sua vida.



O QUE É O PROGRAMA
DE INTERCÂMBIO?
O Programa de Intercâmbio Acadêmico tem como 
objetivo principal estimular, promover e organizar 
o intercâmbio dos estudantes da Unifor com 
universidades parceiras estrangeiras.

O programa permite que o aluno curse disciplinas 
de seu curso em uma universidade do exterior. A 
ideia é a vivência de uma experiência acadêmica 
enriquecedora através do convívio com outra cultura, 
ampliando seus horizontes e conhecimentos pessoais 
e profissionais.

A Unifor possui convênio com mais de 140 instituições 
de ensino superior, distribuídas em 30 países.



O QUE É A ASSESSORIA PARA 
ASSUNTOS INTERNACIONAIS?
A Assessoria é um setor vinculado à 
Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade 
Universitária que desenvolve e coordena 
as políticas de intercâmbio acadêmico 
internacional, assim como promove a 
cooperação científi ca, técnica e cultural com 
instituições estrangeiras.

A Assessoria para Assuntos Internacionais é 
responsável pelo Programa de Intercâmbio 
Acadêmico e, também, pelo processo de 
inscrição, seleção e acolhida de estudantes 
internacionais na Unifor.
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A QUEM O PROGRAMA DE 
INTERCÂMBIO ACADÊMICO 
SE DESTINA?
A todos os alunos de graduação regularmente 
matriculados na Unifor, podendo ser, também, 
para os alunos de pós-graduação.

QUANDO DEVO FAZER 
A INSCRIÇÃO?
A inscrição deve ser realizada com seis meses 
de antecedência ao período previsto do início 
do intercâmbio. Os períodos de inscrição são:

De 1° de fevereiro a 31 de março para cursar o 
segundo semestre letivo (agosto-dezembro).
De 1° de agosto a 15 de setembro para cursar o 
primeiro semestre letivo (janeiro-junho).



PRÉ-REQUISITOS:
Estar regularmente matriculado na Unifor

Ter concluído no mínimo 30% e no máximo 
70% do curso*

Ter domínio do idioma em que a aula será 
ministrada, conforme exigência de cada 
universidade

Comprovar rendimento acadêmico com 
média global igual ou superior a 7,0

Não possuir disciplinas reprovadas no 
histórico*
*Algumas exceções se aplicam. Favor pedir informações na 
Assessoria para Assuntos Internacionais.



QUAL A DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA?
• Formulário de inscrição da Unifor
• Formulário da universidade estrangeira de 
destino
• Carta de recomendação assinada pelo 
coordenador do curso*
• Carta de motivação*
• Três fotos 3x4 atuais
• Cópia do passaporte, válido pelo período 
de intercâmbio
• Curriculum Vitae*
• Histórico acadêmico atualizado 
(com tradução juramentada no idioma 
oficial do país de destino)
• Termo de responsabilidade assinado pelo 
aluno e por um dos responsáveis
• Comprovação de proficiência do idioma 
de acordo com a exigência de cada 
universidade**
• Cópia do comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição do intercâmbio acadêmico 
(a taxa de inscrição não é reembolsável e 
sofre reajuste anual)

*No idioma oficial do país de destino.
**Atentar para a especificidade do teste de língua solicitado pela 
instituição estrangeira de seu interesse. Para comprovação de inglês 
e espanhol, consultar o Escritório EducationUSA.
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POR QUANTO TEMPO POSSO 
PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO?
O tempo de permanência na universidade 
estrangeira é de um a dois semestres.

QUAIS OS CUSTOS QUE TEREI?
O aluno intercambista, no semestre em 
que estiver participando do programa 
de intercâmbio, paga somente a taxa de 
trancamento institucional e não paga 
mensalidade na universidade estrangeira de 
destino, mas pode ter de arcar com taxas
acadêmico-administrativas relativas à 
mesma.

O aluno intercambista assume despesas 
relativas a:
• Passagens aéreas
• Hospedagem, alimentação e demais gastos 
pessoais
• Visto e seguro de saúde



ONDE FAÇO O PAGAMENTO DA 
TAXA DE INTERCÂMBIO?
O pagamento da taxa de intercâmbio é feito 
pelo Unifor Online. Para isso, basta você 
abrir um requerimento no sistema através 
de Serviços -> Meus Pedidos -> Secretaria 
Acadêmica -> Nº do Processo (a ser informado 
pela Ass. Internacional) -> Incluir e realizar o 
pagamento do boleto que será gerado.

TENHO FIES. POSSO 
PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO?
Sim. Alunos que tenham FIES podem participar 
do Programa de Intercâmbio Acadêmico da 
Unifor. O financiamento pode ser suspenso por 
até um ano. Favor pedir informações na DAE.



COMO DECIDIR O PAÍS E A 
UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA 
DE DESTINO?
A Unifor possui convênio com mais de 140 
instituições de ensino superior, distribuídas 
em 30 países. Você pode procurar a lista 
completa no site da Unifor e também ir à 
Assessoria Internacional para receber a lista 
específi ca de universidades conveniadas para 
o seu curso.

Uma das melhores formas de decidir o 
destino é avaliar quais são os seus principais 
interesses e objetivos na realização do 
intercâmbio: ganhar fluência em um idioma 
específi co, ter acesso à cultura e modos de 
vida de um determinado país e garantir o 
aproveitamento das disciplinas cursadas no 
exterior, entre outros.

É também importante explorar os sites 
de algumas universidades de interesse, 
bem como obter informações acerca da 
localização escolhida.



University of Arizona — Estados Unidos

EXISTE A CHANCE DE NÃO SER 
ACEITO PELA UNIVERSIDADE 
ESTRANGEIRA?
Sim, mas a probabilidade é muito pequena 
e está geralmente relacionada a condições 
pontuais das universidades estrangeiras.
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COMO DECIDIR AS DISCIPLINAS 
A SEREM CURSADAS NA 
UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA?
Ao preencher o formulário de inscrição da 
universidade estrangeira, o aluno deverá 
indicar as disciplinas que cursará durante 
o período em que estiver no intercâmbio. 
É aconselhável que o aluno, depois de ter 
escolhido a instituição de destino, entre em 
contato com seu coordenador, apresente 
as disciplinas que pretende cursar e peça 
parecer do mesmo no que diz respeito ao 
aproveitamento.



POSSO APROVEITAR AS 
DISCIPLINAS CURSADAS NA 
UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA?
Sim. Caso deseje, ao retornar do intercâmbio, 
o aluno poderá solicitar o aproveitamento dos 
estudos cursados no exterior. Ele deve ter em 
mãos o histórico da universidade estrangeira 
e a ementa das disciplinas cursadas, trazer 
a documentação à Assessoria Internacional 
para ser chancelada e posteriormente 
mandar fazer a tradução juramentada 
desses documentos e levá-los à Divisão de 
Assuntos Estudantis (DAE) para solicitar o 
aproveitamento.

O APROVEITAMENTO DE 
DISCIPLINAS É GARANTIDO?
Não. O aproveitamento de disciplinas 
cursadas no exterior está condicionado à 
frequência e nota do aluno na universidade 
estrangeira e, sobretudo, à equivalência da 
matriz curricular de seu curso.
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FIZ MINHA INSCRIÇÃO. 
E AGORA?
Depois que toda a sua documentação 
for entregue à Assessoria para Assuntos 
Internacionais, a mesma será enviada para 
a universidade de destino. A instituição 
estrangeira enviará uma carta de 
aceitação e com ela o aluno solicitará o 
seu visto estudantil. Todas as universidades 
estrangeiras enviam a carta de aceitação 
via e-mail ou sistema para o aluno. Caso 
recebamos o documento impresso na 
Assessoria Internacional, informamos aos 
alunos via e-mail.
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COMO FAÇO PARA 
OBTER O MEU VISTO?
Uma vez com a carta de aceitação da 
universidade estrangeira, o aluno deve entrar 
em contato com o consulado do país de 
destino para saber sobre os documentos e 
trâmites para solicitar o seu visto estudantil.

PRECISO FAZER SEGURO DE 
SAÚDE PARA VIAJAR?
Sim. Todo aluno deve possuir um seguro de 
saúde internacional. É preciso verifi car junto 
à universidade de destino, bem como ao 
consulado, as exigências específi cas.



PASSO A PASSO: PROGRAMA 
DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO
1. Inscrição com a Assessoria para Assuntos 
Internacionais
Nesta etapa, você deverá entrar em 
contato com a Assessoria para Assuntos 
Internacionais para receber todas as 
informações sobre o processo de inscrição 
e a documentação que deverá ser entregue 
para efetuar sua inscrição no Programa de 
Intercâmbio.

2. Aplicação à Universidade Estrangeira
Nesta etapa, após se inscrever junto à 
Assessoria para Assuntos Internacionais e ser 
alocado na sua universidade de interesse, 
você fará sua candidatura ao Programa de 
Intercâmbio Acadêmico da universidade 
estrangeira parceira da Unifor. Não precisa 
se preocupar, pois a equipe da Assessoria lhe 
enviará todas as informações necessárias 
para você concluir essa fase, assim como 
preencherá todos os formulários necessários 
junto com você.



3. Aceitação da Universidade Estrangeira e 
Visto de Estudante
Após o envio da sua candidatura à 
universidade estrangeira, ela emitirá sua 
Carta de Aceitação. É com esse documento 
que você dará entrada no processo de visto 
de estudante para a entrada regularizada no 
país de destino. Recomendamos que você 
cheque junto com a Representação Consular 
do seu país de destino quais documentos você 
precisará providenciar para a emissão do 
visto.

4. Reunião Pré-Embarque e Viagem
Antes de viajar, a Assessoria para Assuntos 
Internacionais agenda uma Reunião Pré-
Embarque com os alunos e seus responsáveis 
para repassar as últimas informações 
antes da viagem e tirar todas as dúvidas 
remanescentes. Qualquer dúvida ou ajuda 
que o estudante precise durante todo o 
intercâmbio, ele pode entrar em contato 
com o escritório, pois estamos sempre à 
disposição.



Salamanca - Espanha 

5. Reuniões de Follow-up
Periodicamente, a Assessoria para 
Assuntos Internacionais realiza reuniões de 
acompanhamento com os alunos sobre como 
está o processo de intercâmbio, espaço este 
em que os estudantes podem relatar suas 
vivências e tirar suas dúvidas no momento.



NOSSOS ALUNOS PELO MUNDO
Adriana Gonçalves Magalhães Bizarria 
Comércio Exterior, 2022, 
Deggendorf - Alemanha

“A experiência de intercâmbio está 
sendo incrível. Estudar fora vem sendo 
engrandecedor tanto para a minha vida 
pessoal quanto profi ssional. A Assessoria 
Internacional ajudou bastante em todos os 
passos do meu processo de inscrição para 
o programa de dupla internacional. Eles 
me deram suporte sempre que eu precisei 
e foram essenciais para resolver questões 
burocráticas.”



Silvana Matos Feitoza
Mestrado acadêmico em 
Administração de Empresas, 2022, 
Deggendorf - Alemanha

“O suporte da Assessoria Internacional 
sempre foi de fácil acesso e bastante 
rápido. Isso é fundamental para quem 
precisa resolver a parte burocrática de um 
intercâmbio internacional. Em todos os 
momentos eu consigo falar com a professora 
Lina Sena diretamente e ela me atende 
imediatamente. Através de e-mail, o Brito 
me envia tudo o que preciso de informações 
e documentos. Muito bom poder contar com 
esse apoio.”



Caio Teles Ponte Leão
Ciências Econômicas, 2022, 
Deggendorf - Alemanha

“O suporte da Assessoria Internacional foi 
impecável do início ao fim de todo o processo. 
Seja para tirar dúvidas ou até mesmo 
para receber ajuda em diversas etapas do 
mesmo, além de a Assessoria sempre ter 
sido muito solícita, organizada e prestativa. 
A minha experiência no intercâmbio está 
sendo muito enriquecedora, possibilitando 
novas vivências e aprendizados, tendo a 
possibilidade de estudar em uma universidade 
estrangeira de alta qualidade e com um 
excelente corpo docente, fatores que 
contribuem significativamente para o meu 
aperfeiçoamento e crescimento acadêmico.”



Isaac França Martins Soares
Engenharia Mecânica, 2019,  
Berlin - Alemanha 

“Fiquei muito satisfeito com o 
acompanhamento individualizado e assertivo 
da Assessoria Internacional da Unifor, ao 
qual credito minha ida assegurada a Berlim, 
onde estudei temas de Economia e Negócios 
na Hochschule für Wirtschaft und Recht. 
Posso dizer que o aproveitamento em linhas 
gerais é de 100% tanto no âmbito acadêmico/
profissional quanto no pessoal, uma vez que 
toda a experiência me trouxe oportunidades 
positivas de networking amplo e sustentável 
e conhecimentos que aplico hoje em dia 
no trabalho. Recomendo com segurança 
aos demais que tiverem a vocação do 
intercâmbio.”



INFORMAÇÕES
Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária 
Assessoria para Assuntos Internacionais
(1° andar do prédio da Reitoria)

De segunda a sexta-feira: 
8h às 11h30 e 13h30 às 17h30

Tel.: (85) 3477-3127
international@unifor.br




