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Neste guia voce encontrara as informacoes necessarias
sobre cada programa internacional que a Unochapeco
oferece para sua experiencia no exterior.
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A ARNI está a disposição para esclarecimentos e
auxílio em todas as etapas de cada um dos programas.
Entre em contato conosco:
49 3321-8308
arni@unochapeco.edu.br
internacional@unochapeco.edu.br
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a Arni
A Assessoria de Relações Nacionais
e Internacionais foi criada em 2010 e
mantém-se vinculada com a Reitoria, buscando
apoiar e subsidiar a implementação de
acordos de cooperação técnica, cientíﬁca e
cultural, viabilizando o intercâmbio e
a mobilidade de estudantes de graduação e
pós-graduação, professores e
técnicos-administrativos da Unochapecó,
proporcionando, dessa forma, a formação
acadêmica, a oportunidade de qualiﬁcarem seu

currículo e de expandirem sua experiência
cultural. Além disso, a ARNI assessora,
coordena e administra atividades de
Cooperação Internacional sempre incentivando
o ensino, pesquisa e extensão por meio das
ações de internacionalização.
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servicos
i

– Coordenar e administrar o Programa
de Cooperação e Mobilidade Acadêmica
da Unochapecó, assim como programas
governamentais relacionados a
internacionalização do ensino superior.
– Promover e coordenar a celebração de
convênios relacionados a cooperação
nacional e internacional, assim como
supervisionar suas ações e
complementação.
– Assessorar na recepção de estrangeiros
na Unochapecó.

– Assessorar a comunidade acadêmica que
participará de atividades acadêmicas ou
institucionais no exterior.
– Supervisionar as ações voltadas à mobilidade,
intercâmbio e relacionamento interinstitucional,
primando pelo desempenho das funções de
representação e relacionamento no país e no
exterior.
– Assessorar, atender, informar e divulgar à
comunidade acadêmica referente a oportunidades
de participação em Programas Nacionais e
Internacionais.
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servicos
i

– Estimular o desenvolvimento de projetos,
estudos, estágios, cursos e pesquisas com
outras instituições de ensino superior do
Brasil e do exterior.
– Representar a instituição em eventos
nacionais e internacionais de cooperação e
internacionalização.
– Promover programas acadêmicos no
exterior para ampliar a presença
internacional da instituição.
– Organizar eventos nacionais e
internacionais na instituição para aumentar

a visibilidade internacional da instituição.
– Assessorar no processo de solicitação de
visto de estudo e passaporte;
– Aplicar teste de proﬁciência TOEFL ibt;
– Acompanhar os estudantes em mobilidade
no exterior, assim como os estudantes
estrangeiros na Unochapecó.
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inscricoes
i

ii

programa

inscricoes
ii

datas

Mobilidade Acadêmica

Através de edital

Março e agosto

Família Acolhedora

Formulário online disponível
na página da ARNI

Janeiro a dezembro

Amigo Uno

Formulário online disponível
na página da ARNI

Janeiro a dezembro

Missão Acadêmica ou
Visita Técnica

Formulário online disponível
na página da ARNI

Conforme prazos de viagem

Intercâmbio de Curta

Formulário online disponível
na página da ARNI

Conforme prazos de viagem

Estágio não-obrigatório

Através de edital ou ARNI

Estágio obrigatório

ARNI

Pesquisa

Interesse individual e contato
com orientador no exterior

Conforme prazos especíﬁcos
Conforme prazos especíﬁcos
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i

i disponibilidade de regioes
i

i

programas

conforme o semestre

america do sul

i

i

semestre

america do norte

europa

primeiro

Março até julho

Agosto/setembro até
dezembro/janeiro

Setembro/outubro até
janeiro/fevereiro

segundo

Agosto até dezembro

Janeiro até maio

Janeiro/fevereiro até
maio/junho
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programas

i

MOBILIDADE
ACADEMICA
i
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PASSO 1 - DUVIDAS
O que é Mobilidade Acadêmica?
É um programa que possibilita o estudante
matriculado na Unochapecó ter uma
experiência acadêmica em uma Universidade
estrangeira no período de até 12 meses.
Como escolher a instituição de destino e
onde obter mais informações sobre ela?
A lista de Universidades estrangeiras
parceiras está disponível no endereço:
https://www.unochapeco.edu.br/arni/info/
universidades-parceiras
Qual o período de duração da
Mobilidade Acadêmica?
a) Duração mínima de 06 (seis) meses
b) Duração máxima de 12 (doze) meses.

É importante observar sempre o início do ano
letivo em cada Universidade de destino.
É necessário falar o idioma do
país de destino?
Sim. O conhecimento no idioma é fundamental
para ter um bom desempenho acadêmico.
Algumas universidades aceitam estudantes
com nível básico desde que matriculem-se nos
cursos de idiomas ofertados pela
universidade. Dependendo da universidade há
ofertas de disciplinas em língua inglesa.
Recebo algum incentivo ﬁnanceiro pelo
Programa?
Você terá a isenção da mensalidade no
período de Mobilidade na Unochapecó e na
Universidade de destino desde que haja
acordo de cooperação por reciprocidade.
*Consulte a ARNI para obter mais informações
sobre os acordos de cooperação por
reciprocidade.
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Quais serão meus custos?
- Taxas acadêmicas (quando não houver
acordo de cooperação por reciprocidade);
- Passagens ida e volta ao país de destino;
- Taxas consulares;
- Contratação de um Seguro de saúde para
todo período de mobilidade;
- Acomodação no país de destino;
- Alimentação e transporte mensal no país de
destino.

universidade de destino para avaliação e
homologação das mesmas. Caso não seja
possível o aproveitamento das disciplinas na
matriz curricular o estudante poderá solicitar o
aproveitamento como ACC.
Estou no primeiro período posso participar do
Programa?
Não. O estudante deverá ter integralizado no
mínimo 40% e no máximo 90% de sua matriz
curricular para participar do Edital.

*O gasto mensal será de acordo com o país de
escolha, sempre considerando a moeda corrente,

*Aproveite esse período para conhecer melhor as

a localização da cidade, o estilo de vida que

universidades parceiras, aprimorar o idioma,

adotará e seus gastos pessoais.

planejar-se ﬁnanceiramente e manter um ótimo
desempenho acadêmico.

Posso aproveitar as disciplinas que
ﬁz durante o Programa de Mobilidade
Acadêmica?
A validação das disciplinas realizadas no
exterior deve ser requerida à coordenação dos
respectivos cursos de graduação, juntamente
com o histórico escolar e ementas da

11

i

i

FIQUE ATENTO:
As informações detalhadas do Programa serão especiﬁcadas nos Editais. Caso tenha interesse de ir para
uma Universidade que não conste na lista de parceiras, entre em contato com a ARNI e veriﬁque o processo.

i

PASSO 2 - PUBLICACAO DO EDITAL
i

Quando e onde o edital ﬁca disponível?
Os editais são publicados duas vezes no
ano. Os editais são publicados através do
site: uno.edu.br/publicacoes.
Página do Facebook:
/intercambiounochapeco. SMI.
Quais são os requisitos de participação?
- Ser estudante regularmente matriculado
em curso de graduação da Unochapecó;
- Ter integralizado, com aproveitamento de

no mínimo 40% (quarenta por cento) e no
máximo 90% (noventa por cento) dos
créditos previstos para a matriz curricular
do curso que está matriculado;
- Apresentar média acadêmica igual ou
superior a 6,0 (seis);
- Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos;
- Não possuir pendências junto ao setor
ﬁnanceiro da Universidade;
- Ter conhecimento no idioma do país de
interesse.

12

i

i

PASSO 3 – VERIFICAR DOCUMENTOS E
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO

i

i

Quais documentos serão necessários?
- Atestado de regularidade acadêmica
(Solicitado Via Minha Uno);
- Cópia do Passaporte vigente ou
Comprovante de solicitação do mesmo;
- Histórico escolar do curso de graduação
(Solicitado Via Minha Uno);
- Documentos que comprovem conhecimento
em língua estrangeira (caso possua);
- Declaração de Negativa de Débitos (Emitida
pelo setor ﬁnanceiro);
- Pagamento da Taxa de inscrição (Pagar
diretamente na Central de Relacionamento);
- Currículo (somente em caso de estágio).

FIQUE ATENTO:
Como solicitar o passaporte:
O passaporte deve ser solicitado junto à
PF através do site (www.dpf.gov.br)
preenchendo o formulário eletrônico para
gerar boleto da taxa de solicitação
e após pagamento fazer o agendamento
na PF para entrega da documentação,
foto e coleta de digitais.
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PASSO 4 – FAZER A
INSCRICAO
i

Informações sobre o passaporte:
Validade de 10 anos. A validade mínima
deve se estender por 6 meses após o
período de estada no exterior. Somente
países do Mercosul aceitam a identidade
como documento de viagem até 90 dias
(documento deve estar em bom estado e
com validade máxima 10 anos). Em
nenhuma hipótese Carteira de reservista,
Carteira de Trabalho, Carteira de
Motorista ou qualquer identidade
proﬁssional (OAB, CREA, CRA...) poderá
ser utilizada como documento oﬁcial
para viagens internacionais.

i

Onde devo entregar os documentos?
Todos os documentos serão anexados junto
a sua inscrição online através do endereço:
uno.edu.br/info/formulario-de-inscricao

FIQUE ATENTO:
Durante o processo de inscrição, o aluno
deve comprometer-se a participar de
todas as atividades de orientação para o
intercâmbio organizadas pela ARNI, assim
como, entregar todos os documentos
solicitados durante todo o processo. Caso
a equipe da ARNI julgue necessário, uma
entrevista individual poderá ser realizada
com o(a) candidato(a).
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PASSO 5 - SELECAO INTERNA
i

Como é realizada a seleção interna
do Programa?
A seleção é feita por uma comissão da
ARNI que análisa se os candidatos
cumprem com os requisitos de participação
e análise dos documentos. A seleção será
pelo melhor desempenho acadêmico
seguida dos critérios de desempate.
Como sei se fui selecionado?
A homologação do resultado é feita
conforme data prevista em Edital.
O resultado sempre será publicado no site
uno.edu.br/publicacoes. Além disso, após
a seleção a ARNI envia ao candidato
selecionado um e-mail, com as
informações necessárias para a inscrição

da instituição de destino escolhida
pelo estudante.
Como se dá a nomeação/aplicação
da candidatura para a Universidade
de destino?
A Unochapecó possui diferentes acordos
de cooperação com as universidades
estrangeiras por isso, em alguns casos a
ARNI faz a nomeação diretamente para a
Universidade parceira do estudante
selecionado, e em outros o estudante
deverá realizar a inscrição on-line na
universidade de destino escolhida seguindo
as orientações repassadas pela ARNI.
Nesse caso, o estudante passa por uma
seleção na universidade de destino e não
tem garantia da vaga.
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PASSO 6 - INSCRICAO NA UNIVERSIDADE DE DESTINO
i

- Após recebimento da carta de aceite
O que devo fazer se for selecionado no
providenciar o visto de estudos, assim como,
Edital interno do Programa?
FIQUE ATENTO:
seguro de saúde, alojamento e passagens
Após receber o e-mail da ARNI com a
As informações detalhadas do Programa serão especiﬁcadas
nos Editais.
Caso tenha
aéreas (entrar
em contato
com a ARNI para
conﬁrmação de seleção e as orientações
interesse de ir para uma Universidade que não conste obter
na lista
de parceiras,
entreo em
informações
sobre
visto de estudos
de inscrição na universidade de destino,
contato com a ARNI e veriﬁque o processo.
no país de destino).
você deverá:
- Obedecer o prazo de inscrição nas
Como será elaborado meu plano de estudos?
IES estrangeiras para não comprometer a
O Plano de Estudos deve ser elaborado e
realização do intercâmbio.
assinado pelo coordenador de seu curso.
- Agendar um horário com a
Importante veriﬁcar na universidade de
coordenação do curso para elaborar o
destino o número mínimo e máximo de
plano de estudos a ser cursado no exterior.
créditos para cursar no período escolhido.
- Anexar todos os documentos
solicitados pela universidade de destino;
- Após o envio da inscrição na IES
estrangeira, aguardar a carta de aceite da
mesma.
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Caso eu tenha que participar de uma
nova seleção na universidade de destino,
é possível que minha candidatura NÃO
seja aceita?
Sim, pois a seleção será mediante as
vagas que a universidade tem disponível
para cada área do conhecimento. Serão
analisados os planos de estudos, melhor
desempenho acadêmico do estudante e
conhecimento no idioma (se for o caso).
Caso não seja aceito, poderá reoptar por
outra Universidade, sempre respeitando
os prazos de inscrição, ou inscreve-se
novamente nos próximos editais internos
do Programa.

Posso desistir de fazer o Programa de Mobilidade?
Sim, porém deverá assinar um Termo de Desistência
na ARNI. Caso já tenha recebido a Carta de Aceite da
universidade de destino, ﬁcará impedido de participar
dos próximos Editais do Programa de Mobilidade por
12 (doze) meses.

FIQUE ATENTO:
Dependendo do país pode haver solicitação da
compra da passagem aérea para obtenção do
visto, devendo sempre respeitar a orientação
de acordo com o país de destino.
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PASSO 7 - DEPOIS DO ACEITE
A Carta de Aceite chegou o que devo fazer
agora?
PARABÉNS! Você foi aceito pela Universidade
destino e seu intercâmbio está próximo. O
próximo passo é solicitar o visto de estudos
para o país de destino. A ARNI agendará uma
reunião para repassar todas as informações
para obtenção do visto de estudos.
*É obrigatória sua participação nessa reunião!
Com o visto de estudos aceito qual o
próximo passo?
Compra das passagens aéreas e contratação
do seguro saúde que é OBRIGATÓRIO.
A ARNI presta algum auxílio quanto ao
alojamento no país de destino?
A orientação da ARNI é que o estudante

reserve um hotel para a primeira semana e estando
no país de destino o estudante terá a responsabilidade
de procurar, locar e veriﬁcar melhor local para morar
durante o período de Mobilidade Acadêmica.
A universidade estrangeira normalmente oferece uma
lista de alojamento para os estudantes internacionais.
*Uma dica, é conversar com estudantes que já
participaram do Programa de Mobilidade para
veriﬁcar as possibilidades de alojamento.
Preciso ter um seguro de saúde?
Sim, a contratação do seguro deve ser feita após
o recebimento da Carta de Aceite, pois para a obtenção
do visto de estudante será um documento obrigatório.
A contratação pode ser particular ou veriﬁcar se o seu
país de destino fornece gratuitamente.
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É OBRIGATÓRIA a entrega de todos os
documentos listados acima.
Como ﬁca a minha situação acadêmica
durante a Mobilidade?
Você estará regularmente matriculado, em
situação de Mobilidade Acadêmica. Por isso,
é fundamental que realize sua rematrícula.

i
Seu período de Mobilidade Acadêmica
será
o mesmo que consta na Carta de Aceite da
Universidade de destino.
i

Devo entregar algum documento para
a ARNI antes da viagem?
Sim.
* cópia das passagens áreas
* cópia do seguro de saúde
* cópia da reserva do hotel ou do
alojamento (se houver)
* cópia do visto de estudos
* assinar o TERMO DE COMPROMISSO.

FIQUE ATENTO:
Cada país exige uma cobertura mínima do
seguro de saúde, por isso, antes de contratar
o seguro, veriﬁque qual é a cobertura para o
país de destino. O seguro de saúde pode ser
contratado em seguradoras, agências de
viagem e bancos.
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PASSO 8 - PREPARANDO A VIAGEM
Será realizada uma reunião de pré
embarque com participação obrigatória,
mesmo que seja um viajante habitual.
Tenho que tomar alguma vacina
para viajar?
Veriﬁcar quais vacinas são necessárias
para o país ao qual viajará. Se ﬁzer
escalas ou conexões em outros países,
veriﬁcar igualmente a recomendação da
ANVISA em: anvisa.gov.br/viajante/.
Havendo exigência, deverão ser
providenciadas as vacinas e o Certiﬁcado
Internacional de Vacinação mediante
cadastro eletrônico no site da Anvisa e
coleta do mesmo junto ao posto da
ANVISA no aeroporto ou na Vigilância
Sanitária em horário de atendimento.

Qual o limite de peso para cada bagagem?
A franquia de bagagem sempre está
identiﬁcada na passagem aérea em todos
os trechos.
Despachada: Veriﬁcar a franquia da mala
despachada, poderá variar de acordo com
a companhia aérea e destinos/conexões.
Colocar nessa mala todos os objetos,
líquidos, pontiagudos, cortantes, erva mate
em embalagem a vácuo e acessórios.
Embalar em sacos plásticos (Ziplock) tudo
que pode quebrar ou for líquido, cremes,
perfumes e outros itens menores e de
higiene. Evite despachar eletrônicos.
Dica: Tire foto da bagagem antes de
embarcar.
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De mão: Veriﬁcar a franquia da mala de
mão, poderá variar de acordo com a
companhia aérea e destinos/conexões.
Não é permitido líquido, objetos cortantes
ou que possam representar perigo. Leve
uma muda de roupa, carregador de celular,
objetos de higiene pessoal e medicamentos
caso seja de uso controlado, para casos de
emergência. Organize e pese sua mala
antes de iniciar a viagem.
Identiﬁcação das malas: recomendamos
que as malas sejam identiﬁcadas na ida e
na volta com seu nome, telefone e endereço
completo. Cadeado e plastiﬁcar: opção
pessoal e recomendado para evitar roubos.

Tenho que levar dinheiro ou cartão?
Em espécie: Recomenda-se levar um pouco
de dinheiro na moeda do país de destino
para refeições e gastos iniciais.

Cartão de crédito internacional: Deve ser
desbloqueado antes da viagem, válido, com
limite, habilitado para uso no país de destino.
Veriﬁcar taxas de serviço adotadas pelo
banco. Fica suscetível à variação do câmbio
diário até o pagamento da fatura.
Cartões pré-pagos de viagem: O TravelMoney
é um cartão pré-pago internacional
carregado em moeda estrangeira, você pode
sacar ou usar como débito, sempre que
precisar, alguém pode depositar aqui no
Brasil. Outra opção é do MoneyGram que é
um cartão que funciona somente para saque.
*Sempre veriﬁcar os valores das taxas de
saque.
*Veriﬁcar as opções para abertura de conta
em bancos locais para evitar o pagamento de
taxas elevadas.
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DICAS ÚTEIS:
- Por segurança, utilize um Porta Dinheiro (por
baixo da roupa) e nunca transporte todo o
dinheiro no mesmo lugar.
- Veriﬁque as leis do país, lembre-se enquanto
estiver lá, deverá seguir as regras do país de
destino.
- Pesquise sobre a voltagem elétrica na
cidade para onde está indo. Compre um
adaptador para plug de tomada de acordo
com o modelo que o país de destino usa ou
providencie um adaptador universal.
- Veriﬁque o clima e o fuso horário.
- Faça cópias de todos os documentos
importantes deixe-os com alguém de
conﬁança aqui no Brasil, junto a seus
contatos no país de destino (Universidade,
telefones e endereços). Leve consigo
também cópias de todos os documentos e

guarde-as separadamente dos originais, por
questões de segurança.

Primeiros Socorros: Sugerimos que leve os
medicamentos que costuma usar no Brasil
em suas embalagens originais, com bula e
prescrição médica traduzida e contendo o
CID, se controlado. Você pode não
encontrá-los no exterior ou ter diﬁculdade
de comprar sem receita médica. Durante a
viagem, levar consigo apenas os de uso
contínuo com receita e o restante colocar
na mala despachada. Se forem
medicamentos líquidos, devem estar
embalados individualmente em plástico
transparente lacrado para o embarque.
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PASSO 9 - DURANTE A VIAGEM
No Aeroporto:
Chegue ao aeroporto com tempo mais do
que suﬁciente para realizar todos os
procedimentos necessários, check-in,
despacho de bagagens....considerando
sempre a possibilidade de haver ﬁla.
* Viagens nacionais 2 horas de antecedência
e internacional 3 horas de antecedência.
- Certiﬁque-se que seu nome na passagem
está idêntico ao do passaporte e que as
datas de embarque estão de acordo com sua
reserva.
- Assegure-se de que seu passaporte e suas
passagens aéreas (de todos os trechos)

estão guardados com você em lugar seguro.
- Bagagens não devem ser deixadas sem
supervisão em nenhum momento.
Cheguei no destino, mas minha mala foi
extraviada e agora?
- Comunique o fato imediatamente no balcão
empresa aérea, preferencialmente na sala de
desembarque ou em local indicado por ela.
- Para fazer sua reclamação, é necessário
apresentar o comprovante de despacho da
bagagem. Se for localizada pela empresa
aérea, a bagagem deverá ser devolvida para
o endereço informado pelo passageiro.
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- A bagagem poderá permanecer na
condição de extraviada por, no máximo, 7
dias (voos nacionais) e 21 dias (voos
internacionais). Não sendo localizada e
entregue no prazo indicado, a empresa
deverá indenizar o passageiro em até 7 dias.
- Nos casos de extravio de bagagem, o
passageiro terá direito a receber da empresa
aérea um ressarcimento por gastos
emergenciais, pelo período em que estiver
sem os seus pertences, desde que esteja
fora do seu domicílio. Vale lembrar que as
empresas aéreas são responsáveis por
deﬁnir a forma e os limites diários de
ressarcimento. A empresa aérea deverá
efetuar este pagamento no prazo de 7 dias,
a contar da apresentação dos
comprovantes pelo passageiro.

Terei que passar na imigração?
Sim. A função do serviço de imigração é
proteger o país e seus cidadãos. Com
isso em mente, a entrevista a que todos
são submetidos na entrada, tem a
função de dar ciência ao país sobre a
sua chegada ou partida e ainda
investigar a real intenção da sua viagem.
Não é necessário se preocupar demais
com esse processo, mas é preciso sim,
se preparar para ele, para não ter
problemas e ter sua viagem frustrada.
Lembre-se, a imigração quer identiﬁcar a
sua intenção com a viagem então, tenha
em mãos todos os documentos que
ajudarem a comprovar o motivo da sua
viagem (passaporte, Carta de Aceite,
Seguro Médico, reserva de hotel).

24

Quando chegar na Universidade
de destino o que devo fazer?
Você deve apresentar-se para o
responsável do escritório de relações
internacionais na Universidade de
destino, para efetivar sua matrícula e
a partir desse momento você passará
a ser acadêmico da Universidade,
portanto deverá seguir os horários,
cronogramas e procedimentos deles,
deverá solicitar um documento que
comprove sua entrada na Universidade
e enviar por e-mail para a ARNI.
ESSE PROCEDIMENTO É OBRIGATÓRIO.
Uso meu chip de celular do Brasil ou
compro no país de destino?
Levar um smartphone é a melhor opção
para independência e mobilidade no
exterior. Além dos mapas e GPS que
podem auxiliar em um local

desconhecido, pode-se utilizar o aparelho para
efetuar ligações Whatsapp, Viber e Facebook
Messenger, que possuem essa opção de
ligação, além das mensagens. Procure sempre
utilizar uma rede Wi-Fi, já que o custo com o
3G ou 4G pode ﬁcar bastante elevado. Outra
opção bem bacana, é a compra de cartões
pré-pagos para chamadas de longa distância,
pois permite que você faça ligações de
qualquer telefone público e ainda do próprio
hotel que está hospedado. É um recurso de
fácil acesso, porque se trata de um recurso
que está disponível nos comércios locais da
cidade visitada. Existe ainda a possibilidade da
compra de chip internacional de uma
operadora local, possibilitando usar internet
móvel e fazer ligações dentro do destino. Para
utilizar, basta o celular ser desbloqueado e
aceitar internet 3G ou 4G, o pagamento é feito
conforme o plano escolhido.
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Como funciona o transporte?
Os transportes públicos como ônibus e
metrô são os mais recomendados para o
deslocamentos diários no exterior.
Estudantes costumam ainda deslocar-se
a pé ou de bicicleta, especialmente na
Europa. É comum haver o sistema de
cartão mensal para estudantes para uso
de transporte público. O que conta é o
período de validade e não o limite de
utilização. Para passeios há também
opções de trem ou avião. Neste caso,
recomenda-se a compra antecipada
para valores mais acessíveis.

i

DICAS PARA UMA BOA
EXPErieNCIA NO EXTERIOR!
i

- Antes de mais nada, é bom ter em mente
que, durante nossa estada no exterior,

somos o embaixador do nosso país.
Nosso comportamento, portanto, vai
refletir a imagem de ambos;
- Esteja ciente de que, enquanto em um
país estrangeiro você estará sujeito, na
maioria dos casos, às leis deste país e
não mais às leis brasileiras;
- Em vez de perguntar por informações e
direções nas ruas, entre em algum
estabelecimento próximo. Informe-se
também sobre locais inseguros e não
recomendados;
- Tenha números básicos de emergência
sempre em mãos.
- Como estarão no país com visto de
estudante, NÃO será permitida qualquer
atividade remunerada.
- Para viver como um cidadão do país
que você escolheu para morar e estudar,
é imprescindível manter a mente aberta,
sem preconceitos.
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FIQUE ATENTO:
Caso tenha alteração nas disciplinas
comunicar a ARNI e enviar por e-mail
o novo Plano de Estudos para
assinatura da coordenação e do
coordenador institucional.

PASSO 10 - retorno a
unochapeco
i

- As diferenças culturais do povo com o qual
passará a conviver é o único meio de se fazer
amizades. Elas são fundamentais para o
sucesso de uma estada em terras estrangeiras.
- Seja paciente e desenvolva a habilidade de
resolver problemas.

Antes de encerrar seu período de mobilidade
acadêmica a ARNI enviará um e-mail com as
orientações para seu retorno na Unochapecó.
Tenho que trazer algum documento da
Universidade Estrangeira?
Sim. É necessário trazer o Certiﬁcado/Declaração
de Retorno. O documento deve conter a data de
início e término da Mobilidade Acadêmica com
assinatura dos responsáveis da universidade de
destino. O documento deve ser digitalizado e
enviado enviar para o e-mail da ARNI:
internacional@unochapeco.edu.br para que
sejam realizados os procedimentos internos e
você possa fazer sua rematrícula.
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O que devo fazer para retornar minhas
atividades acadêmicas na Unochapecó?
Deve procurar a ARNI para o preencher do
Formulário de Retorno e em seguida,
realizar presencialmente sua rematrícula na
Central de Relacionamento.
Como terei acesso ao meu histórico
escolar com as disciplinas cursadas no
exterior?
A transcrição de registros será enviada por
correio ou entregue aos alunos, portanto,
antes de retornar certiﬁque-se de qual é o
procedimento adotado pela Universidade
estrangeira.

Para quem devo solicitar o aproveitamento das
disciplinas cursadas no exterior?
Assim que tiver o histórico escolar com as
disciplinas cursadas no exterior e as respectivas
ementas deve encaminhar à coordenação de seu
curso para análise das mesmas para deferimento
ou não.
Posso compartilhar minhas experiências no
Programa de Mobilidade Acadêmica?
DEVE! A ARNI e coordenação do seu curso sempre
organizam eventos para que você compartilhe
com outros acadêmicos sobre sua experiência,
todos tem dúvidas sobre intercâmbio, assim como
você teve durante o processo, portanto ﬁcaremos
felizes de poder ouvir suas histórias.
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programas
i

familia
acolhedora
29

O Programa Família Acolhedora tem
como ﬁnalidade proporcionar à
comunidade acadêmica o acolhimento de
estudantes internacionais da Unochapecó
em casa. O objetivo é promover a
integração acadêmica e social, bem
como, auxiliar o estudante internacional,
fazendo com que efetivamente se sintam
parte integrante da comunidade.
Espera-se que ao acolher um estrangeiro,
tanto ele quanto todos os membros da
FAMÍLIA ACOLHEDORA se beneﬁciem
mutuamente, oportunizando à família
fazer intercâmbio sem sair de casa, por
além da possibilidade de aprender ou
aprimorar uma língua estrangeira, poderá

i

i

o que e?

também aprender hábitos e costumes
do
i
país da pessoa acolhida. Todos os
intercambistas, obrigatoriamente, deverão
ter seguro com cobertura médica completa.
Eles serão responsáveis por suas roupas,
atividades sociais, viagens, despesas
acadêmicas, refeições fora de casa, seguro,
telefonemas e outras despesas pessoais.

quem pode participar?
Qualquer membro da comunidade
acadêmica da Unochapecó que se
inscreva no Programa.
Para preencher formulário de inscrição
acesse: uno.edu.br/arni.
*Após o preenchimento no site seu
cadastro ﬁcará em um banco de dados
e entraremos em contato para repassar
mais informações.
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i

qual o periodo?
i

Requisitos:
- Ter interesse em acolher estudantes
internacionais em mobilidade na Unochapecó;
- Oferecer um espaço em sua casa com
capacidade para hospedar;
- Estar disposto a integrar-se com pessoas
de outra cultura e hábitos como forma de
experiência e aprendizado;
- Proporcionar um ambiente propício para
o estudo;
- Estar disposto a apresentar ao estrangeiro a
cultura brasileira. A família deverá, no mínimo,
prover um quarto com cama separada e um
lugar tranquilo para estudar.

i

O período será de acordo com o tempo que
o aluno estrangeiro ﬁcará em mobilidade
acadêmica na Unochapecó.

31

i

programas

i

amigo
uno
32

Quais são as vantagens de ser um
Amigo Uno?
Não é mais necessário viajar para ter uma
experiência internacional. A Unochapecó
recebe vários estudantes intercambistas,
o que signiﬁca, entre outros fatores,
oportunidades para praticar idiomas,
estabelecer novas amizades e conhecer
de perto outras culturas. Além disso, o
estudante recebe uma declaração de horas
pelo trabalho voluntário.
Quais as atividades o Amigo Uno
poderá ajudar o estrangeiro?
Recepcionar no Aeroporto, orientar o

intercambista a se localizar naicidade. Caso
o Amigo Uno não possa buscar o
intercambista no aeroporto, deverá orientá-lo
dos meios de transporte disponíveis para
levá-lo até sua família anﬁtriã. Os trajetos até
o campus da Unochapecó estão descritos
no Guia para o Estudante e Pesquisador
Estrangeiro, elaborado pela Assessoria de
Relações Nacionais e Internacionais.
i

Quem pode participar?
Qualquer aluno regularmente
matriculado em um curso de graduação
ou pós-graduação da Unochapecó,
técnico-administrativo ou docente da
Unochapecó que voluntariamente se dispõe
a colaborar na recepção do intercambista.

Além disso, o amigo Uno deverá auxiliar o
intercambista no processo de registro na
Polícia Federal e demais órgãos. O aluno
estrangeiro tem um mês para regularizar seu
status no Brasil. Após este prazo, incidirá
uma multa por dia de atraso.
É aconselhável que o Amigo Uno
acompanhe o intercambista à Polícia Federal
e ajude-o na questão da documentação, uma
vez que o site da Polícia Federal está
disponível apenas em português.
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Orientação acadêmica: auxiliar o
intercambista em questões acadêmicas
e práticas na Unochapecó. Apresentar o
campus, sala de aulas, biblioteca,
restaurante e outros serviços fornecidos
pela universidade, Wi-Fi, xerox, etc.
Idioma: auxiliar o estrangeiro com a língua
portuguesa.
Integração cultural: indicar opções em
questões práticas. Como, por exemplo,
ensiná-lo a usar o transporte público, ir ao
banco, aos correios, comprar um chip de
celular. Além disso,
acompanhá-lo em eventos culturais:
cinemas, exposições, teatros, festas, entre

outros. Essas atividades de integração
favorecerão a adaptação do intercambista à
cultura e ao cotidiano brasileiro, rápida e
proveitosamente.
Como faço para participar?
Você deve preencher o formulário online através:
uno.edu.br/arni
*Após o preenchimento no site seu cadastro ﬁcará
em um banco de dados e entraremos em contato
para repassar mais informações.
IMPORTANTE:
Todas as atividades desenvolvidas pelo Amigo
Uno serão desenvolvidas até que o intercambista
já se sinta apto e a vontade para realizar as
atividades cotidianas sozinho.
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Como fazer para participar?
Um professor ou coordenador
da Unochapecó deverá preencher projeto
disponível uno.edu.br/arni e na sequência
encaminhar para ARNI assinado, já com
as respectivas autorizações das instâncias
pertinentes. A Assessoria de Relações
Nacionais e Internacionais poderá requerer
maiores informações quanto ao Projeto,
bem como solicitar que este seja aditado.
É igualmente imprescindível que conste no
projeto a identiﬁcação de um responsável
pela ação de mobilidade em cada uma das
instituições envolvidas.

Encontrando-se o Projeto em ordem, a
Assessoria de Relações Nacionais e
Internacionais, estritamente dentro de suas
atribuições, veriﬁcará a viabilidade da ação
de mobilidade, dando prosseguimento,
conforme o caso, aos trâmites tendentes à
implementação. Das missões acadêmicas,
devem ser gerados relatórios individuais
e/ou coletivos, com observância das normas
institucionais cabíveis, a serem
apresentados pelo Coordenador da ação
de mobilidade à Assessoria de Relações
Nacionais e Internacionais.
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Como participar?
Preencher formulário disponível na página
uno.edu.br

IMPORTANTE:
A Arni sempre está em busca de
oportunidades por meio de Editais externos
e parcerias com escolas de idiomas e
agências de turismo, podendo ter
oportunidade de viagem em grupo ou
individual, ﬁque atento em seu e-mail e nas
mídias sociais do setor.

i

O que é?
É uma atividade de curta duração com
o objetivo acadêmico ou para aprimorar
outro idioma. A duração varia de uma a
seis semanas.

38

depoi
mentos
39

“País novo, casa nova, vida nova.
Foram poucos meses se comparados a uma vida
inteira, mas o crescimento pessoal e acadêmico
é imensurável. Com toda certeza a bagagem que
trouxe não ﬁcou limitada aos kg de excesso nas
malas, porque o intercâmbio não é só isso. Ele é
vivência, é aprendizagem,
é escola, é conhecimento e, acima de tudo,
autoconhecimento, ele nos molda
e nos faz ver o mundo de forma completamente
diferente. Foi a melhor decisão que já tomei e
repetiria quantas vezes fossem possíveis.”

i

i

Lanie Gandolfi
Design de Moda - Portugal
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"Esse intercâmbio foi a melhor coisa que já ﬁz,
você amadurece muito e acaba indo pra uma
jornada de autodescoberta, e descobre
principalmente que pode fazer qualquer coisa
que queira, basta ter coragem e vontade."

i

Bruna Schneider
Psicologia - Colombia
i

41

“O melhor jeito de descobrir onde ir é sair de
casa sem saber pra onde está indo e se achar
sem querer.”

Alessandra Drews
Gastronomia - Portugal
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“Esperava que seria legal, fazer um curso em uma
universidade americana, mas não tinha noção da
dimensão, sem dúvidas superou expectativas"

i

i

Leticia Moura
Administracao - Estados Unidos
i
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“Muita diversidade cultural num país só,
pessoas receptivas e amizades para a vida
toda, além do aprendizado da universidade,
impagável.”

i

Pedro Ganske
Engenharia Mecanica - india
i

i
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“Uma experiência simplesmente incrível. O
intercâmbio me proporcionou um crescimento
pessoal, proﬁssional e acadêmico de forma
única, diferente de qualquer sala de aula.”

Leonardo Cavalli
Engenharia Civil - Chile
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"A melhor e mais rica oportunidade cultural e
acadêmica que já tive, um dos capítulos mais
especiais da minha vida."

Isadora Zanella Zardo
Arquitetura e Urbanismo - Espanha
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