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ARI 
Assessoria de Relações Internacionais da UEL

A Assessoria de Relações Internacionais é um 
órgão da Reitoria que desempenha papel 
fundamental no estabelecimento de parcerias, com 
instituições estrangeiras, no nível do ensino e da 
pesquisa.  A ARI é a porta de entrada da Universidade 
no que se refere a negociações com países 
estrangeiros, para a efetivação de acordos que 
venham contribuir com a formação e o crescimento 
de estudantes, servidores e pesquisadores.

A ARI procura contribuir na orientação e no 
auxilio ao estudante para fazer os primeiros contatos 
visando encontrar a instituição estrangeira que tenha 
interesse em recebê-lo. Sugerimos que os 
interessados, primeiramente, naveguem em nossa 
página e venham conversar conosco pessoalmente. 
Estamos à disposição das comunidades interna e 
externa para estabelecer parcerias que tenham 
como foco o crescimento acadêmico.
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Intercâmbio Acadêmico

       Fazer intercâmbio é o sonho de muitos estudantes. 
Alguns têm acesso a programas de intercâmbio, através 
de instituições como o Rotary ou de contratos 
particulares com agências de viagem. No entanto, o 
intercâmbio acadêmico através da UEL significa muito 
mais do que o aprofundamento em uma língua 
estrangeira ou conhecer e viver outras culturas, o 
estudante tem a oportunidade de estudar em uma 
instituição estrangeira, estando regularmente 
matriculado, no mesmo nível de graduação, sem perder 
o vínculo com a UEL, com a possibilidade do 
aprofundamento de seus estudos e suas pesquisas, em 
sua área de interesse. 

   Assim, o objetivo principal do intercâmbio é 
proporcionar aos estudantes a oportunidade da vivência 
acadêmica, em Instituições estrangeiras, de forma a 
contribuir com a sua formação estudantil e com seu 
crescimento pessoal e profissional, através de novas 
experiências, de trocas de conhecimento e interação 
cultural. Um dos aspectos mais importantes destes 
programas de intercâmbio é o reconhecimento mútuo 
das disciplinas e das atividades desenvolvidas pelas 
universidades participantes, permitindo que o estudante 
não interrompa os seus estudos durante o tempo de 
estadia no exterior. 
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Quem Pode Participar de um Programa 
de Intercâmbio

Duração do Intercâmbio Acadêmico

Podem participar todos os estudantes regularmente 
matriculados em curso de graduação na Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). 

Para se candidatar, o estudante:
Ÿ tenha idade mínima de 18 anos na ocasião do 

embarque; 
Ÿ tenha integralizado todas as disciplinas para a 

primeira série ou para o primeiro e segundo semestres 
letivos do curso na Instituição de origem;

Ÿ atender aos critérios estabelecidos no acordo e/ou 
programa a que esteja vinculada a participação;

Ÿ obedecer aos critérios estipulados pelo Colegiado de 
Curso;

Ÿ não esteja com matrícula trancada; 
Ÿ ter meios econômicos suficientes para financiar a 

viagem, a estada no país estrangeiro e o seguro saúde 
obrigatório. 

    A duração pode ser de seis meses a um ano. O aluno 
terá sua vaga assegurada na instituição de origem 
durante todo o período de afastamento, desde que 
efetue a renovação da matrícula conforme data 
constante no Calendário de Atividades de Ensino dos 
Cursos de Graduação. Esse período é computado na 
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contagem do tempo máximo para integralização do 
respectivo currículo. 

     É vedada a prorrogação de prazo. O estudante não 
poderá afastar-se da Instituição de origem, sob amparo 
do vínculo temporário, previsto na Resolução CEPE 
143/2012, por prazo superior a um ano letivo, sendo 
vedada a renovação sucessiva ou intercalada do vínculo 
temporário com a Instituição receptora.

Auxílio Financeiro

    O estudante é responsável por financiar bilhete de 
passagem, visto, hospedagem, alimentação, transporte, 
seguro-médico, gastos com materiais escolares, gastos 
pessoais, e quaisquer outros custos adicionais associados 
à sua estada no país estrangeiro.

     A ARI faz a divulgação em seu site (www.uel.br/ari) e 
por meio dos e-mails lista funcionários, lista docentes e 
lista discente das chamadas de bolsas por órgãos de 
fomento brasileiros e estrangeiros. No entanto, o número 
de bolsas é pequeno e geralmente são destinadas para 
todo o território nacional ou para todos os países 
interessados. Portanto, a chance de conseguir uma bolsa 
é pequena. Sendo assim, o estudante deve pensar em 
estratégias alternativas, como por exemplo, ir para uma 
cidade onde haja amigos ou  parentes que possam 
hospedá-lo, verificar se há a possibilidade de conseguir 
um emprego de 20 horas semanais. A maioria dos cursos 
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Instituições Conveniadas

Importância de Professores e 
Coordenadores de Colegiado de Curso

não é em tempo integral e permite ao estudante 
trabalhar em tempo parcial. Por isso o contato com 
estudantes que estiveram no mesmo local ou com 
conhecidos que moram na cidade é tão importante. 

  A UEL tem acordo com inúmeras instituições 
estrangeiras. A listagem dessas instituições pode ser 
verificada no endereço www.uel.br/ari. Porém, é 
importante consultar a ARI com antecedência sobre a 
data de vencimento e tipo do acordo, pois às vezes são 
necessários adendos específicos, que poderão tornar o 
processo mais demorado.

     O crescimento de uma universidade se dá através da 
troca de conhecimento, de experiências e da 
internacionalização. É nosso papel incentivar os nossos 
estudantes a se envolverem em projetos, de toda 
natureza, que poderão lhes apresentar um mundo muito 
maior do que aquele que o curso de graduação por si só 
possa oferecer. Entre esses projetos, há de se incluir a 
experiência em uma universidade estrangeira, 
proporcionada pelo intercâmbio acadêmico. Não é 
incomum o fato de professores terem contato com um 
colega em universidades no exterior, que possa servir de 
apoio aos estudantes, aceitando ser uma espécie de tutor 
no curso pretendido. Antes de recomendar um aluno 
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para uma instituição no exterior, é interessante que o 
professor verifique na página da ARI se há acordo com a 
universidade pretendida. 

  Como os acordos têm que seguir tramitações 
administrativas na UEL, o processo pode demorar alguns 
meses para a sua conclusão, ficando o Curso impedido de 
receber ou enviar estudantes durante esse período 
estudantil. 

Quando a Instituição Pretendida não tem
Convênio com a UEL

     Nesse caso, o estudante deve procurar um professor 
para orientá-lo na elaboração de uma carta de intenções, 
apresentando as suas motivações e expectativas em 
relação à instituição pretendida. Muitos professores da 
UEL têm contatos com professores e universidades 
estrangeiras e poderão, certamente, auxiliar o estudante 
a estabelecer comunicação com um professor que esteja 
interessado em orientar os seus estudos na instituição 
escolhida. Uma vez demonstrado o interesse da 
universidade estrangeira, o professor e/ou o estudante 
deve procurar a ARI para que seja elaborada uma da 
proposta de acordo.

   Havendo o interesse da instituição estrangeira em 
firmar acordo com a UEL, a ARI se responsabilizará pelos 
trâmites burocráticos para a celebração desse acordo, 
que pode durar alguns meses para a tramitação em todas 
as instâncias necessárias. A UEL, como IES pública, é 

9



18

Escolhendo a Instituição para um 
Intercâmbio

Procure saber se a instituição escolhida oferece os 
estudos/áreas do seu interesse.

       1.pesquise se a universidade é paga ou gratuita;
       2.faça um passeio cuidadoso no síte da instituição, 
procurando saber quais os serviços disponíveis para os 
estudantes internacionais, tais como, alojamento, 
restaurante universitário, bibliotecas, acesso a recursos 
midiáticos, entre outros;
       3.busque informações detalhadas sobre o país e a 
cidade de destino: clima, custo de vida, moradia, meios 
de locomoção, alimentação, pontos turísticos de 
interesse e outros detalhes que possam facilitar a sua 
orientação na chegada;
       4.  procure entrar em contato com pessoas que 
moram ou moraram no local de destino. As dicas de 
alguém que passou pela mesma experiência evitam uma 
série de transtornos;
       5.prepare-se para as diferenças culturais,  
informando-se sobre os costumes do local de destino. Vá 
preparado para aceitar as diferenças, sem criticá-las ou 

regida por um sistema colegiado. Portanto, todas as 
decisões têm que ser discutidas e aprovadas por todas as 
instâncias envolvidas no termo de acordo  (colegiado, 
departamento, centro de estudo, reitoria, pró-reitorias, 
procuradoria jurídica e, finalmente, pelo Conselho de 
Administração, quando poderá ser assinado pelo reitor).
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se opor a elas. Antes de fazer comentários jocosos, pense 
sempre se você gostaria que estivessem falando aquilo 
sobre você. 

Passos Para Participar de Intemcâmbio
Acadêmico

       1.O estudante interessado deve selecionar a 
universidade de seu interesse entre as instituições 
conveniadas com a UEL.

       2.Para a seleção, considere critérios como: interesse 
para o seu curso de graduação, possibilidade de 
afastamento do Brasil por 6 meses ou 1 ano,  custo de 
vida no país pretendido, financiamento de sua viagem e 
estadia, e capacidade de comunicação na língua oficial 
do país. 

       3.Procure o Colegiado do seu Curso de Graduação e 
converse sobre o seu interesse em participar de um 
programa de intercâmbio, de forma que o seu 
coordenador já saiba das suas pretensões e condições 
acadêmicas no momento em que receber a sua 
candidatura.

       4.Preencher e imprimir o FORMULÁRIO DE 
CANDIDATURA PARA INTERCÂMBIO e MOBILIDADE 
ACADÊMICA, disponível no site da PROGRAD, em Central 
de Estágios (http://www.uel.br/prograd/divisao-stagios-
etos-monitoria/Mobilidade/form_candidatura_uel.pdf).
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Tramitação Após Aprovação na UEl

       5.Anexar os documentos listados no formulário, para 
que o Colegiado do Curso tenha condição de avaliar se a 
proposta é pertinente e pode ser aceita:
Ÿ matriz curricular e conteúdo programático das 

disciplinas a serem cursadas na Instituição de destino; 
Ÿ critério de avaliação/aprovação da Instituição de 

destino; 
Ÿ carta de apresentação pessoal, incluindo objetivos de 

ordem acadêmica e pessoal que pretende alcançar 
com o intercâmbio.

       
       6.Procurar a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 
para dar entrada em um processo no protocolo geral da 
UEL.

       7.A PROGRAD solicitará ao seu Colegiado de Curso 
de Graduação informações sobre o seu desempenho, 
suas qualidades e suas expectativas acadêmicas, 
recomendando, se for o caso, a sua participação no 
programa de intercâmbio. 

     A PROGRAD encaminhará à Instituição receptora um 
ofício solicitando a participação do estudante. A 
Instituição receptora enviará à UEL o comunicado formal 
de aceitação por meio de Carta de Aceite ou documento 
similar. Imediatamente após a comunicação pela 
Instituição receptora, a PROGRAD comunicará 
formalmente ao interessado sobre as normas internas, 
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prazos e procedimentos do programa naquela 
Instituição. 
   De posse da Carta de Aceite, o estudante deverá 
providenciar visto,  seguro-saúde,  passagem, 
hospedagem e documentação complementar 
necessária para o intercâmbio, conforme exigência da 
universidade de destino.

Negativa de Pedido de Intercâmbio

    É importante que o estudante esteja ciente de que 
preencher um formulário de candidatura a intercâmbio 
não significa a aprovação tácita da sua viagem. 
Inicialmente, será feita uma avaliação dos documentos 
pela Pró-reitoria de Graduação. Se estiver de acordo, o 
processo é encaminhado para o Colegiado de Curso ao 
qual pertence o estudante. O Colegiado poderá indeferir 
a solicitação do estudante, caso não haja possibilidade 
de matrícula em disciplinas ou haja qualquer outra razão 
que impeça a recomendação do estudante. Mesmo que 
aprovado internamente, a instituição de destino poderá 
negar o pedido de matrícula, caso não haja possibilidade 
ou interesse em receber o aluno naquele momento.

Obrigações e Deveres do Estudante
Durante e Após o Intercâmbio

     O participante de Intercâmbio Acadêmico deve estar 
ciente que estará representando a sua Instituição de 
Ensino, o seu país e a sua cidade. A responsabilidade é 
muito maior do que em uma viagem particular, pois o seu 
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comportamento refletirá de forma positiva ou negativa 
sobre a visão que se terá das instâncias que ele 
representa. Um comportamento inadequado poderá 
afetar acordos futuros e/ou a receptividade a estudantes 
brasileiros. 
     No retorno, o estudante deve estar disposto a dividir 
suas experiências com outros alunos e professores e 
poderá ter validação dos estudos realizados em seu 
intercâmbio. Para aproveitamento de seus estudos no 
exterior, o estudante deverá protocolar, imediatamente 
após o seu retorno, um requerimento dirigido à 
PROGRAD, solicitando o aproveitamento das atividades 
desenvolvidas. Para que seja feita a análise pelo 
Colegiado de Curso, deverão ser anexados os seguintes 
documentos, acompanhados de tradução oficial para 
língua portuguesa:

  I - original, ou cópia autenticada, do documento 
comprobatório expedido pela Instituição conveniada, 
em que constem as disciplinas ou atividades curriculares 
realizadas, com a respectiva carga horária e notas, graus 
ou conceitos, que especifiquem o desempenho do 
estudante;
  II - original ou cópia autenticada do critério de 
avaliação/aprovação da Instituição receptora;
  III - original ou cópia autenticada dos conteúdos 
programáticos.
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BOA VIAGEM!
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