
Intercâmbio Acadêmico:
uma experiência 
transformadora



O SONHO
Vivência Internacional

Uma das melhores 
maneiras de aprender 
uma língua estrangeira, 
de aprender novas 
tecnologias e vivenciar 
uma cultura diferente, um 
bem valioso para a vida 
profissional e pessoal. 
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NRI - Quem somos?

• Profª Cristiane Ferraz Suarez - Coordenadora

• Bernardo Canesqui - Assistente

• Profª Liz Ponnet

• Marina Carvalho - Assistente



NRI - O que fazemos?
O NRI da USF oferece oportunidades de intercâmbio para 
estudantes e professores por meio de parcerias com 
instituições do mundo todo.

Os programas de intercâmbio visam agregar experiência ao 
aluno, proporcionando um enriquecimento cultural e 
conhecimento técnico de IES de diferentes países, com alto 
padrão de ensino.  

 

  



NRI - O que fazemos?
Contribuir com o processo de internacionalização da USF
● Intermediação de relações de cooperação internacional com 

universidades estrangeiras, instituições de pesquisa, órgãos de 

fomento e empresas; 

● Processos para formalização da experiência acadêmica internacional:

 

  



Intercâmbio – Por que?
 

● Contato com novas culturas, idiomas e cenários;

● Novas experiências de vida;

● Aprimorar os estudos e enriquecer o CV;

● Desenvolvimento pessoal e acadêmico;

● Interação com a comunidade local;
● Ampliar a rede de contatos internacionais e preparar-se 

para explorar o mundo, para a atuação no mercado 
internacional;

*INTERCÂMBIO VIRTUAL*: Experiência internacional 
inclusiva e sem custos adicionais.



Convênios Internacionais



Mobilidade Acadêmica Discente
● Graduação sanduíche alunos USF no exterior e alunos estrangeiros na 

USF;

● Intercâmbios de curta duração;

● Estágios internacionais/oportunidades para egressos (ex.: Programa de 

Enfermagem - Alemanha);

● Estágio de pesquisa e/ou clínico-cirúrgico para alunos do curso de 

Medicina por meio do convênio com a International Federation of 

Medical Students Association - IFMSA;

● Programas de dupla diplomação para os cursos de Administração 

(Alemanha, Espanha e Estados Unidos) e Gastronomia (Espanha).

  





ONDE NOS ENCONTRAR?
www.usf.edu.br

No portal da USF, 
clicar em “NRI 

INTERCÂMBIO”

No portal da USF, 
clicar em “NRI 

INTERCÂMBIO”

http://www.usf.edu.br/intercambio
https://www.usf.edu.br/diferenciais/2/intercambios.htm#conteudoInternas


PÁGINA DO NRI



ACESSO AOS EDITAIS DE 
INTERCÂMBIO

Na página do 
NRI, clicar em 

“Processo 
Seletivo”

Na página do 
NRI, clicar em 

“Processo 
Seletivo”



• Bom desempenho acadêmico (C.R. mínimo = 7.0);

• Estar adimplente com a USF (pagantes) - sem restrição 
para bolsistas;

• Estar matriculado entre o 2º e o penúltimo semestre do 
respectivo curso*;

• Proficiência no idioma da IES estrangeira;

• Se preparar, planejar o intercâmbio com ao menos 1 ano 
de antecedência!

    (* em alguns casos, o 
antepenúltimo 
semestre, TCC ou TG 
deve ser realizado na 
USF).

REQUISITOS



Fluxo para Intercâmbio
Divulgação dos editais

Inscrições dos alunos

Seleção dos alunos

Submissão das 
candidaturas nos sites das 

IES parceiras

Parecer final das IES
(Aceite)



IES/PAÍS CURSOS

Universidade do Minho (UMinho),
Portugal

Administração, Direito,
Engenharia, Pedagogia e

Psicologia

Universidade do Algarve (UAlg), 
Portugal

Administração (Gestão); Arquitetura (Arquitetura Paisagista); Biomedicina 

(Ciências Biomédicas-Laboratoriais); Engenharia Civil; Engenharia de 

Computação (Engenharia Informática); Engenharia Elétrica; Engenharia 

Mecânica; Enfermagem; Farmácia; Nutrição (Dietética e Nutrição); 

Pedagogia (Educação Básica ou Ciências da Educação e Formação); 

Psicologia;

CST em ADS (Tecnologias de Informação e Comunicação).

Universidade do Porto (UPorto), 
Portugal

Engenharias (Ambiental, Civil, Química, Elétrica, Computação, 
Mecânica e da Produção), Farmácia e  Odontologia



IES/PAÍS CURSOS

Universidad Marista de Mérida 
(UMM), México

Administração; Arquitetura; Ciências Contábeis; Direito; Engenharia Civil; 

Engenharia de Produção (Engenharia Industrial e de Sistemas); 

Engenharia Mecânica (Engenharia Industrial e de Sistemas); Farmácia (a 

consultar); Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Psicologia

Ghent University, Bélgica Medicina

Ghent University, Bélgica Fisioterapia



IES/PAÍS CURSOS

Universidad de Salamanca (USAL), 
Espanha

Administração; Arquitetura (Arquitetura Técnica); Direito; Engenharia 
Civil; Eng. de Computação (Engenharia Informática); Eng. Elétrica; Eng. 

Mecânica; Eng. Química; Pedagogia;  Psicologia.

Universidad Técnica Federico Santa 
Maria (UTFSM), Chile

ADS, Arquitetura, Engenharia Ambiental e Sanitária (Engenharia 

Química e Ambiental); Eng. Civil, Eng. de Produção (Engenharia 

Comercial); Eng. Elétrica; Eng. Mecânica; Engenharia Química 

(Engenharia Química e Ambiental).

Fachhochschule Münster, Alemanha Administração

Fachhochschule Münster, Alemanha Engenharias

Fachhochschule Münster, Alemanha Administração (Dupla Diplomação)



IES/PAÍS CURSOS

Universidad de San Buenaventura 
(USBMED), Medellín, Colômbia

Administração; ADS; Arquitetura; Ciências Contábeis; Direito; 

Engenharia Ambiental; Engenharia de Computação (Engenharia de 

Sistemas ou Engenharia Multimídia); Engenharia de Produção 

(Engenharia Industrial); Engenharia Elétrica (Engenharia Eletrônica); 

Pedagogia (Licenciatura em Educação Pré-Escolar ou Licenciatura em 

Educação Infantil); Psicologia.

VIT University, India

Administração 
Arquitetura

Engenharias (exceto Ambiental e Sanitária)
CST em ADS



IES/PAÍS CURSOS

Siena College, EUA
Administração e

Ciências Contábeis
(Dupla Diplomação)

Universidad Católica de Murcia 
(UCAM), Espanha

Administração e
Gastronomia e Nutrição

Thompson Rivers University (TRU), 
Canadá

Psicologia e Medicina Veterinária (Tecnólogo)



IES/PAÍS CURSOS

Universidad San Ignacio de Loyola 
(USIL), Peru

Gastronomia, Administração,
Direito, Psicologia e Nutrição

Universidad Católica de Córdoba 
(UCC), Argentina

Arquitetura; Administração; Direito; Engenharia Civil; Engenharia de 

Computação (Engenharia em Computação); Engenharia de Produção 

(Engenharia Industrial); Engenharia Elétrica (Engenharia Eletrônica); 

Engenharia Mecânica;

Farmácia; Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; 

Pedagogia (Ciência da Educação);

Teologia.

Universidad Militar de Nueva 
Granada (UMNG), Colômbia

Engenharia de Produção



 

 

Programas de intercâmbio com bolsas 
para as mensalidades, exceto para:



 

Cerca de R$9.000 por semestre (a depender da cotação 
do euro). Com 3 bolsas 100% para Gastronomia.

 

  E$63 por crédito 
Mínimo a cursar = 20 créditos por semestre

Total por semestre = E$1.260 + Taxa Única de E$61 = 
E$1.321 (cerca de R$6.000 por semestre).

Programas com pagamento de taxas



 

Tuition (Cursos) - US$6.650 por semestre 

Alojamento e Refeições - US$6.800

Taxas Diversas - US$200

Material Didático - US$400

Total = US$14.050 por semestre (a depender da cotação 

do dólar).

 

Programas com pagamento de taxas



 

Tuition (Cursos) - C$9.150 por semestre

Alojamento e Refeições - US$5.000

Taxas de Inscrição - C$100

Material Didático - C$850

Total = C$15.100 por semestre (a depender da cotação 

do dólar canadense).

 

Programas com pagamento de taxas



Dupla Diplomação 
Cursos de Administração e 

Gastronomia

Alemão intermediário e ótimo 
desempenho acadêmico 

Administração

Espanhol intermediário e ótimo 
desempenho acadêmico

Administração e Gastronomia

Inglês fluente e ótimo             
desempenho acadêmico

Administração e Ciências 
Contábeis



Alun  USF pel  
mund … 

Alun  d  mund  
n  USF...



Universidade do Porto, Portugal



Universidade do Porto, Portugal



UNIVERSIDADE 
DO PORTO, 
PORTUGAL





Universidade do Algarve, 
Portugal



Universidade do Minho, Portugal



Universidad Militar Nueva 
Granada, Colômbia



Universidad de San 
Buenaventura, Colômbia



Universidad Técnica Federico Santa 
Maria (USM), Chile - Campus 

Valparaíso

UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA, 

MEDELLÍN, COLÔMBIA



Universidad de Salamanca, 
Espanha



Universidad Católica San Antonio 
de Murcia, Espanha



Universidad Católica de Córdoba, 
Argentina – Presencial e Virtual



Fachhoschchule Münster,
Alemanha



Fachhoschchule Münster,
Alemanha



Universidad Marista de Mérida, 
México



Universidad Técnica Federico Santa 
Maria (USM), Chile - Campus 

Valparaíso

UNIVERSIDAD 
MARISTA DE 

MÉRIDA, MÉXICO



Universidad San Ignacio de 
Loyola, Lima, Peru – Presencial e 

Virtual



Universidad Técnica Federico 
Santa María, Chile



UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO 
SANTA MARÍA, CHILE
CAMPUS VALPARAÍSO



Vellore Institute of Technology, 
Índia



Siena College, EUA



 Thompson Rivers University, 
Canadá



UNIVERSIDADE DE 
GHENT



UNIVERSIDADE DE 
GHENT



UNIVERSIDADE DE 
GHENT



UNIVERSIDADE DE 
GHENT



UNIVERSIDADE DE 
GHENT



Ghent University, Bélgica



PERGUNTAS 
FREQUENTES



Posso me inscrever para mais de uma instituição?

Sim, você pode se inscrever para quantas 
instituições desejar mas, se for selecionado para 
mais de um programa, deverá formalizar sua opção 
por um deles ao Núcleo de Relações Internacionais 
(NRI) através do e-mail: nri-usf@usf.edu.br 

Sou aluno de Engenharia Elétrica, mas a instituição 
que me interessa não tem vagas para esse curso. 
Posso me inscrever mesmo assim? 

Sim, você pode se inscrever mesmo assim. Porém, 
se for selecionado, deverá cursar disciplinas de 
outro(s) curso(s) com a ciência e aprovação do seu 
coordenador de curso na USF. 

mailto:nri-usf@usf.edu.br


No Edital de vagas consta que o Coeficiente de 
Rendimento Acadêmico (CRA ou CR) tem que ser 7.0, 
no mínimo. Caso eu tenha reprovado alguma 
disciplina, mas, mesmo assim, meu CRA for maior ou 
igual a 7.0, posso me inscrever?

Sim, o ideal é que não haja mais de uma ou duas 
reprovações no Histórico Escolar, mas o que 
determina a possibilidade de inscrição é o mesmo 
Coeficiente de Rendimento (para saber seu CRA 
verifique seu “Resumo Acadêmico” no USFConnect).



Sou bolsista. Há alguma restrição para participar de 
intercâmbio? 

Não, não existe restrição alguma para bolsistas no 
processo de inscrição e seleção de intercambistas. O 
NRI, aliás, não solicita essa informação durante o 
processo seletivo.



Não sou bolsista. Durante o período de 
intercâmbio tenho que continuar pagando as 
parcelas da semestralidade (“mensalidades”) na 
USF?

Não, aliás este é um benefício concedido pela 
USF que pouquíssimas instituições de ensino 
particulares oferecem aos seus intercambistas. 
Durante o período do intercâmbio o aluno fica 
isento do pagamento da semestralidade na USF. 
E, ainda, ao retornar o aluno deixará de pagar 
pelas disciplinas que forem convalidadas pela 
coordenação de curso.



Quanto vou gastar mensalmente para me 
manter no exterior? (1)

Isso vai depender bastante do país e do tipo de 
acomodação (alojamento, casa alugada, 
república etc) pela qual você optar. 

Em geral, o gasto com moradia + alimentação + 
transporte , em dólares, fica entre US$400 e 
US$700 na Argentina, Chile, Colômbia, México e 
Peru. 

Exemplos de gastos adicionais não inclusos nas estimativas: 
passagens aéreas, traslados, passaporte, taxas de visto, 
seguro saúde, passeios, baladas, museus etc.



Quanto vou gastar mensalmente para me 
manter no exterior? (2)

Em Portugal e Espanha esse gasto com moradia 
+ alimentação + transporte, em Euros, varia 
entre E$300 e E$500. 

Na Alemanha, em virtude do custo de vida ser 
mais alto, essa variação fica entre E$400 e 
E$700. 

Na Índia, o valor fica em torno de US$250.00.

Exemplos de gastos adicionais não inclusos nas estimativas: 
passagens aéreas, traslados, passaporte, taxas de visto, 
seguro saúde, passeios, baladas, museus etc.



Com relação às passagens aéreas, devo reservá-las 
antes mesmo de ter obtido o visto de estudante?

Não é recomendado, pois os consulados têm 
trâmites burocráticos que podem demorar muito, 
como é o caso do consulado de Portugal, no qual o 
processo costuma levar 60 ou mais dias úteis. Além 
disso, o consulado pode negar a concessão de visto 
de estudante caso constate alguma irregularidade 
ou inconsistência na documentação do solicitante.



O seguro médico ou de saúde é obrigatório para se 
fazer intercâmbio?

Sim, todas as instituições estrangeiras exigem um 
seguro médico para efetivar a matrícula. Algumas 
exigem a contratação do seguro já no momento da 
submissão da candidatura, como é o caso de 
Salamanca, Espanha.



O que devo fazer para trancar a matrícula antes de 
viajar? 

O aluno deverá abrir processo de afastamento 
institucional para mobilidade internacional, 
solicitando o intercâmbio, via protocolo online 
(opção “Requerimento Geral”), informando o período 
que ficará afastado e a instituição de destino. 

O NRI fará a validação desta informação junto ao 
Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (NRCA).



E ao retornar, o que devo fazer?

O aluno deverá fazer o pedido de reabertura de 
matrícula via Protocolo Online (opção “Solicitações 
Acadêmicas”), dentro dos prazos estabelecidos em 
calendário institucional, disponível no site da USF 
(USFConnect). A coordenação do respectivo curso 
dará seu parecer ao pedido e, posteriormente, o 
aluno poderá efetuar sua rematrícula, também 
através do USFConnect.



Obrigado! Gracias! 
Thank You! Danke Schön!

E-mail: nri-usf@usf.edu.br 

Site: www.usf.edu.br/intercambio

fb.com/intercambio.usf

instagram.com/intercambiousf

mailto:nri-usf@usf.edu.br
http://www.usf.edu.br/intercambio
https://www.facebook.com/intercambio.usf/
https://www.instagram.com/intercambiousf/

