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PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS AO INTERCÂMBIO 
 

ACORDO BILATERAL 

Antes de iniciar os procedimentos, o candidato deverá entrar em contato com o Setor de 
Relações Internacionais de sua instituição ou verificar em nossa página se há acordo vigente com a 
UEL nos links: http://www.uel.br/ari/pages/acordos/acordos-vigentes-a-l.php e 
http://www.uel.br/ari/pages/acordos/acordos-vigentes-m-z.php 

Informações e solicitações de Acordos, entrar em contato com a Assessoria de Relações 
Internacionais da UEL: cooperacao@uel.br 

 
PRAZO DE CANDIDATURA  

As candidaturas deverão ser enviadas POR EMAIL para mobilidade@uel.br pelo responsável do 
Setor de Relações Internacionais, seguindo o prazo e documentação a seguir: 

 

• Segundo semestre de 2020: 29 de Maio de 2020 
• Primeiro semestre de 2021: 30 de Outubro de 2020 

 
O QUE POSSO CURSAR EM INTERCÂMBIO? 

O estudante deverá selecionar disciplinas ofertadas no período de realização de seu programa de 
intercâmbio. As disciplinas anuais possuem o código (A), as do 1º semestre letivo (fevereiro a julho) o 
código (1S) e as do 2º semestre (julho a dezembro) o código (2S) no catálogo de cursos disponível em 
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2019/cursos_graduacao.html 
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PROCEDIMENTOS DE CANDIDATURA 
O candidato estrangeiro ao intercâmbio na UEL 

deverá enviar o Formulário de Candidatura e a 
documentação listada abaixo, digitalizados em 
formato pdf, para mobilidade@uel.br  

 
DOCUMENTOS 

• Formulário de Candidatura (Estudante 
Estrangeiro ou de Outras IES) disponível em: 
http://www.uel.br/prograd/divisao-central-estagios-
intercambios/documentos/form_candidatura_est_outr
a_ies.doc 

• Carta de Encaminhamento da instituição de 
origem, informando as disciplinas autorizadas a 
cursar na UEL. A carta deverá ser assinada por 
Docente, Coordenador de Curso ou responsável 
pelo Setor de Relações Internacionais. 

• Histórico Escolar: indicando as notas ou 
conceitos atualizados. 

•  Cópia de Documento de Identidade 
(certidão de nascimento, identidade ou 
passaporte). 

 
CONTRATO DE ESTUDOS  

Para preenchimento do Contrato de Estudos, o 
candidato poderá consultar as disciplinas que 
deseja cursar na UEL no Catálogo dos Cursos de 
Graduação no link Organização Curricular: 
• Organização Curricular dos Cursos em 
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-
cursos/index.html 
• Para dados dos Coordenadores dos Cursos 
consulte: Coordenadores de Colegiados dos 
Cursos de Graduação (Gestão 03/2018 a 03/2020):             
http://www.uel.br/prograd/documentos/contato/coor
denadores_vice_colegiados_graduacao.pdf 
• Projeto Pedagógico e Sistema de Avaliação 
dos Cursos de Graduação: 
http://www.uel.br/prograd/?content=pp/pp.html 
 
CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020 

 
• Primeiro semestre: 02/03/2020 até 11/07/2020 

• Segundo semestre: 03/08/2020 até 09/12/2020 

 
IDIOMA 

As aulas na UEL são ministradas em Língua 
Portuguesa. É necessário conhecimento do idioma 
em nível médio/intermediário para compreensão 
das aulas e realização das atividades avaliativas.

CARTA DE ACEITE 

Após análise da solicitação de participação em 
mobilidade na UEL e do contrato de estudos pelo 
respectivo Colegiado de Curso, em caso de 
deferimento será emitida a Carta de Aceite pela Pró 
Reitoria de Graduação da UEL (PROGRAD). O 
documento será enviado por e-mail ao estudante e 
ao responsável pelo Setor de Intercâmbio da 
Universidade de Origem. 

Caso seja necessário, para fins de obtenção de 
visto, o documento poderá será enviado por correio 
(mediante solicitação) para a universidade de 
origem.  

No caso de negativa da solicitação, a instituição 
de origem e o estudante serão informados por 
email. 

 
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

Em caso de deferimento da solicitação, o 
estudante estrangeiro deverá entregar, no ato da 
matrícula: 

• Fotocópia da certidão de nascimento 
• 01 (uma) foto 3x4 para confecção de 

identificação estudantil 
• Fotocópia de comprovante ou declaração de 

residência no Brasil 
• CPF – Cadastro de Pessoa Física: emitido na 

Delegacia da Receita Federal: dirija-se à Rua: Brasil, 
865, Centro – Londrina/ PR. Fone: (43) 3294-8000 

• Cópia da solicitação de  RNE – Registro Nacional 
de Estrangeiros 

• Cópia da página de identificação do passaporte 
• Visto de estudante  
• Seguro internacional  

A documentação deverá ser entregue na PROGRAD 
antes do início das aulas. 

SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO NA UEL 

Para solicitação de estágio serão considerados 
apenas os pedidos para Estágio Curricular 
Obrigatório (exceto para o curso de Medicina). 

A solicitação deverá obter aprovação prévia do 
Colegiado de Curso, Coordenação de Estágio e de 
um Docente Supervisor da UEL, mediante envio da 
documentação para protocolo de Solicitação e Plano 
de Estágio – Modalidade Exterior.  

O candidato estrangeiro ao estágio na UEL 
deverá entrar em contato com a Divisão Central de 
Estágios pelo email estagios@uel.br  e informar o 
interesse da realização de estágio obrigatório na 
UEL, solicitando o contato do coordenador de 
estágio do curso e procedimentos necessários.  
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PASSE ESCOLAR 

O estudante em Londrina possui o "Passe de 
Estudante" para os horários de aula conforme Registro 
de Matrícula. Assim que efetivar a matrícula e possuir 
os horários de aula, deverá: 

• preencher o pré-cadastro e agendamento 
disponível em: 
http://estudante.tcgrandelondrina.com.br/Sicade 

• Dirigir-se à Loja Central da Grande Londrina 
localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 351 (próximo ao 
Banco HSBC). Atendimento de Segunda à Sexta, das 
08h00min às 17h00min. 

 

VISTO E REGISTRO DE ESTRANGEIRO 

OBTENÇÃO DE VISTO - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES 

http://www.itamaraty.gov.br/en/ 
Tabela de Vistos – Portal Consular do Ministério das 

Relações Exteriores 
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos 

 

REGISTRO DO VISTO - POLÍCIA FEDERAL DE 
LONDRINA 
Delegacia de Polícia Federal em Londrina - DPF  
Endereço: Rua Tietê nº 1450, Bairro Vila Nova 
Telefone: (43) 3294-7260  
E-mail: dpf.gab.lda.srpr@dpf.gov.br 

O atendimento na Polícia Federal de Londrina será 
realizado SOMENTE com agendamento, formulários, 
fotos e fotocópias da documentação solicitada. 

 

REGISTRO DO VISTO INICIAL 
O estudante estrangeiro deverá se dirigir mediante 

agendamento à Polícia Federal para providenciar o 
registro do visto e solicitação de carteira de estrangeiro 
no prazo de até 30 (trinta) dias a contar de seu 
desembarque no Brasil. 

• Informações e procedimentos: 
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-
identidade-de-estrangeiro 

• Informações importantes: 
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao 

RENOVAÇÃO DO VISTO 
Antes do vencimento do visto, o estudante deverá, 

antes de 30 (trinta) dias da data de vencimento, se 
dirigir à Polícia Federal mediante agendamento para a 
renovação do visto de carteira de estrangeiro. 

• Informações, Documentos e Procedimentos: 
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao 

 

PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS  
O Laboratório de Línguas da UEL oferece cursos 

regulares de Português para Falantes de Outras 
Línguas. Os cursos são ofertados tanto para a 
comunidade interna da UEL, alunos vinculados aos 
cursos de graduação e pós-graduação, quanto para a 
comunidade externa. Valores – taxa única de R$ 300,00 
para alunos.  Acesse: http://www.uel.br/cch/lablinguas  

  

    MORADIA 

A UEL não possui vínculo com nenhum pensionato, hotel 
ou hospedagem. A divulgação abaixo se trata apenas da 
listagem do resultado de buscas em sites e redes sociais. 
Não nos responsabilizamos por eventuais problemas 
contratuais ou legais contraídos pelos estudantes. 
GRUPOS EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK) 
MORADIA UEL 
https://www.facebook.com/groups/396286633811573 
REPÚBLICAS EM LONDRINA 
https://www.facebook.com/groups/436740993034225 
VAGAS MORADIA - LONDRINA 
https://www.facebook.com/groups/230062470477725 
LONDRINA - PR DIVIDIR MORADIA 
https://www.facebook.com/groups/324056311070651/ 
PENSIONATOS E HOSPEDAGENS (RESULTADO DE BUSCAS 
FACEBOOK E GOOGLE) 
https://www.facebook.com/search/top/?init=quick&q=Pe
nsionato%20Londrina&tas=0.0009667525446410696 
http://www.anglohospedagem.com.br/ 
http://harmonyhouselondrina.com.br/index.html 
http://www.pousadavaledorubi.com.br/ 
CAEM - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E 
MORADIA - Endereço: Rua Delaine Negro, 90 - Sala 05 - 
Alto da Colina Londrina – PR -Fone: 43 3327-4044 - Site: 
www.caem.com.br 

 
SOBRE LONDRINA 
• Aeroporto de Londrina - Governador José Richa 
Endereço: R. Ten. João Maurício Medeiros, 300 - 
Aeroporto, Londrina - PR, 86039-100 
Código: LDB  Fone: 43 3027-9000 Londrina/PR 
Site: http://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-
de-londrina-governador-jose-richa/ 
• TRL - Terminal Rodoviário de Londrina 
Endereço: Av. Dez de Dezembro, 1830. 
Fone: 43 3372 1800 Londrina/PR 
Site: http://www.trl.com.br/ 
• TERMINAL URBANO 
Consulta de Horários e Itinerários de Ônibus: 
http://site.tcgrandelondrina.com.br:8082/ 
R. Benjamin Constant, 1020 - Centro, Londrina /PR 
Fone: 43 3356-5252 
• Portal da Prefeitura de Londrina - Turismo 
http://www.londrina.pr.gov.br/index.php/turista 

Portal Londrinatur – Roteiros Turísticos  
https://www.londrinatur.com.br/guia/roteiros-turisticos-
londrina/ 
• POSTO DE SAÚDE CENTRAL 
Endereço: Av. São Paulo, 702 - Centro, Londrina/PR 
Fone: 43 3379-0871 
 
ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO  - CAFÉ INTERCULTURAL. 
Acesse  https://www.facebook.com/groups/805098829690599 
Os encontros acontecem nas dependências do Centro de Letras 
e Ciências Humanas – CLCH, na UEL, uma vez ao mês. 
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