
PASSO A PASSO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE MOBILIDADE
ACADÊMICA DA UNOCHAPECÓ - “ACOLHIMENTO INTERINSTITUCIONAL”

REQUISITOS:

 Ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação;
 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 bom desempenho acadêmico;
 Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos;

VIGÊNCIA

As vagas no Programa de Cooperação e Mobilidade Acadêmica - “Acolhimento Interinstitucional”
terão duração:
a) Mínima de 06 (seis) meses
b) Máxima de 12 (doze) meses

PROCEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO:

 Realizar  a  inscrição  para  o  Programa  de  Cooperação  e  Mobilidade  Acadêmica  da
Unochapecó - “Acolhimento Interinstitucional”.

 Período de inscrição:
1º Semestre: Até 1 de dezembro
2º Semestre: Até 15 de maio

 Preenchimento do formulário de inscrição:
O  estudante  deverá  preencher  o  formulário  de  inscrição  disponível  no
https://www.unochapeco.edu.br/static/data/portal/downloads/2986.pdf com  todas  as  informações
solicitadas. Para elaboração do plano de estudos verifique as disciplinas dos cursos através do link
http://www.unochapeco.edu.br/arni/info/disciplinas-dos-cursos.  É  obrigatório  a  assinatura  dos
coordenadores, assim como o anexo de todos os documentos solicitados.

 Documentos necessários para inscrição:
a) Formulário de inscrição devidamente assinado pelo estudante e as coordenações da Instituição de
Origem;
b) Comprovante de regularidade acadêmica com a Instituição de Origem;
c) Histórico escolar atualizado;
d) Currículo (somente em caso de estágio);
e) Fotocópia do passaporte;

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

SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

A seleção é feita a partir da análise dos documentos apresentados, e da disponibilidade de vagas
ofertadas em cada curso. Após a seleção, a Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais da
Unochapecó enviará ao candidato selecionado, por  e-mail, as informações dos procedimentos de
matrícula na Unochapecó, juntamente com a carta de aceite.

IMPORTANTE: 

O estudante aceito a realizar um período de estudos na Unochapecó deverá obter obrigatoriamente o
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visto de estudos e seguro de saúde além de apresentar toda documentação exigida para realização da
matrícula. 

PREPARAÇÃO PARA O PERÍODO DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

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  diversos,  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.

CHEGADA NA UNOCHAPECÓ

 Participar da reunião de boas vindas promovida pela Assessoria de Relações Nacionais e
Internacionais (ARNI);

 Providenciar CPF e RNE ( a equipe da ARNI auxiliará o estudante na solicitação desses
documentos).

 Efetuar  a  matrícula  nas  disciplinas  previstas  no  plano  de  estudos.  Para  a  efetivação da
matrícula o estudante deverá apresentar a seguinte documentação:

- Certidão de nascimento;
- Filiação;
- Endereço de residência em Chapecó;
- Cópia do histórico escolar ( é obrigatória a tradução em Português);
- Passaporte original;
- RNE ( Registro Nacional de Estrangeiros);
- CPF (Cadastro de Pessoa Física);
-  Plano de Estudos devidamente assinado pelos coordenadores da universidade de origem e da
Unochapecó.

RETORNO PARA UNIVERSIDADE DE ORIGEM

 A Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais emitirá o certificado de entrada e saída
do estudante, comprovando o período de mobilidade Acadêmica na Unochapecó.

 O histórico escolar será enviado por correio para a Universidade de origem do estudante.
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