
Perído de inscrição:

Ano Acadêmico: Fevereiro à Dezembro
Inscrições até 01 de dezembro
Resultados até 20 de dezembro

1º semestre: Fevereiro à Julho
Inscrições até 01 de dezembro
Resultados até 20 de dezembro

2º semestre: Agosto à Dezembro
Inscrições até 15 de maio 
Resultados até 31 de maio

Procedimentos acadêmicos de inscrição:

Os estudantes devem acessar o link http://www.unochapeco.edu.br/static/data/portal/downloads/2986.pdf
fazer o download do formulário de inscrição para preenchimento dos dados solicitados. É obrigatória as
assinaturas dos coordenadores e do estudante no formulário de inscrição.

Para elaboração do plano de estudos verifique as disciplinas dos cursos através do link
http://www.unochapeco.edu.br/arni/info/disciplinas-dos-cursos 

Para finalizar a inscrição o estudante deverá digitalizar o formulário devidamente assinado e os documentos
exigidos para inscrição e enviar para arni@unochapeco.edu.br 

Preparação para mobilidade

Os estudantes deverão organizar a sua viagem de acordo com o  calendário acadêmico
https://www.unochapeco.edu.br/static/data/portal/publicacoes/11930.pdf, assegurando que chegam à
cidade de Chapecó a tempo de participarem  das orientações académicas e de acolhimento organizadas
pela Assessoria de Relações Internacionais da Unochapecó. Os estudantes que, por motivos vários, não
consigam frequentar as aulas desde o primeiro dia, devem chegar impreterivelmente até ao final da
primeira semana de aulas, sempre comunicando a Unochapecó sobre o atraso na chegada.

Língua de Ensino e Curso de Língua Portuguesa

Todas as aulas/cursos da UNOCHAPECÓ são ministrados em Língua Portuguesa,  sendo assim, os
estudantes precisam ter conhecimento prévio da língua portuguesa.  Durante o período de estudos na
Unochapecó, o estudante estrangeiro poderá frequentar o curso de Língua Portuguesa, o qual geralmente
inicia algumas semanas depois que o semestre começar. 

Alojamento

Informamos que a Unochapecó não possui residência universitária no campus. O estudante deverá verificar
que tipo de acomodação prefere.  A ARNI poderá fornecer as possibilidades de casas de famílias que estão
interessadas em receber intercambistas em suas casas. Além disso, fornece uma lista com locais para
alugar durante o período da estadia.
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The deadlines for submission of exchange students´ applications are:

Full Academic year – From February to December
Deadline: December 1st (results to be announced until december 20th )

1st semester - From February to December
Deadline: December 1st (results to be announced until december 20th )

2nd semester – From August to July
Deadline: May 15th (results to be announced until 31st) 

Academic Application Procedures

The students must access http://www.unochapeco.edu.br/static/data/portal/downloads/2986.pdf download
the exchange student application form to fill in the required data. It is required in the form the coordinators
and student signature.

To get more information about the course unit please check at    
http://www.unochapeco.edu.br/arni/info/disciplinas-dos-cursos 

To conclude the student must scan the form signed and all the required documents to enroll and send in
ONE file to  arni@unochapeco.edu.br 

Once all these stages are concluded, the application will be analysed by Unochapecó.

Preparation of the Mobility

Students should organize their travel according to the Academic Calendar  of Unochapecó
https://www.unochapeco.edu.br/static/data/portal/publicacoes/11930.pdf, ensuring they will arrive to
Chapecó on time to participate in all academic and welcoming activities planned and organized by the
International Office ARNI. Students that, for any reason, cannot attend classes from the first day, should
arrive no  later than the end of the first week of classes, always communicating the International Office of
Unochapecó about the arrival delay.

Languages and Portuguese course for foreigners     

All classes/courses at UNOCHAPECÓ are taught in Portuguese, so the student needs to have a prior
knowledge of the Portuguese language. During the studying period at UNOCHAPECÓ, it is possible to
attend to a Portuguese course in the Languages course. It usually starts a few weeks after the beginning of
the semester.

Accommodation

We inform that UNOCHAPECÓ does not have student accommodation on campus. Therefore, all the
accommodations are off-campus and you have to check that by yourself. There are student boarding
houses, shared apartments – to share with other people, bedrooms and houses to rent (monthly).  Moreover,
ARNI also holds a list of homestays in Chapecó, they are families interested in welcoming exchange
students in their houses. 
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