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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

EDITAL SECRI 06-2022

PAÍS IES PROGRAMA
Bolsa 
parcial Idioma Certificação Oferta de cursos Restrição

Calendário 
2023-1

Procedimentos de 
nomeação

Documentos complementares aos pré-
selecionados:

Argentina Universidad Nacional de 
Hurlingham PAME 10 Espanhol

Nível Intermediário - 
Não precisa de 

certificação

https://unahur.edu.ar/oferta-
academica/ Não 27 de março a 15 

de julho

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo UFMT;                                                                                                                                     
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                
3- Formulário de de solicitação para mobilidade da Unahur 
(com assinatura do estudante); 
4- Carta de intenção/motivação 
5- Curriculum vitae
6-  Foto 4x4 (Formato jpg);                                                                   
7- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                                                                                       
8- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

Argentina Universidad Nacional de La 
Pampa PAME 10 Espanhol

Nível básico - 
Certificado de 

escola/curso de idiomas

https://www.unlpam.edu.
ar/ingresantes?showall=&start=1

Sim, o curso de 
enfermagem não aceita 

estudantes 
internacionais. Os 
candidatos devem 

selecionar disciplinas 
somente do primeiro 

semestre que 
corresponde ao período  

Fevereiro a junho

Fevereiro a Julho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo UFMT;                                                                             
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;
3- Formulário de contrato de estudos da UNLPam (com 
assinatura do estudante);  
4- Formulário PAME-UDUAL;                                                                                                     
5- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                   
6- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

Bolívia Universidad Del Valle PAME 3 Espanhol Nível básico  - Não 
precisa de certificação

https://natalyirlanda.com/sede-
cochabamba/

Sim, os cursos de 
gastronomia e medicina 
não estão disponíveis.

Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail os dados gerais dos 
candidatos. Em seguida a 

UNIVALLE enviará ao aluno um e-
mail com as orientações para 
inscrição no sistema online.

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo UFMT;                                                                             
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;    
3- Seguro Médico Internacional (Cobertura: vida, viagem e 
saúde, incluindo COVID 19);                                                                                                  
4- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                   
5- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

Chile Universidad de Talca PIIE 3 Espanhol Nível básico  - Não 
precisa de certificação https://www.utalca.cl/admision/

Sim, os curso da 
Faculdade de Ciências 

da Saúde e Medicina têm 
restrições para cursos 

práticos e estágios 
clínicos.

Março a Julho
A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1. Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;
2. Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                     
3- Formulário de Mobilidade da UTALCA (deve incluir foto e 
assinatura );                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4- Curriculum Vitae (sem documentos comprobatório);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
5- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.        

https://unahur.edu.ar/oferta-academica/
https://unahur.edu.ar/oferta-academica/
https://www.unlpam.edu.ar/ingresantes?showall=&start=1
https://www.unlpam.edu.ar/ingresantes?showall=&start=1
https://natalyirlanda.com/sede-cochabamba/
https://natalyirlanda.com/sede-cochabamba/
https://www.utalca.cl/admision/


Quadro de Vagas Mobilidade Presencial 2023-1

2

Colômbia Corporación Educativa del 
Litoral PIIE 3 Espanhol Nível básico  - Não 

precisa de certificação
https://litoral.edu.co/portal/oferta-

academica/ Não Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                     
3- 3- Formulário de Mobilidade da LITORAL;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4- Curriculum Vitae (com foto); 
5- Carta de motivação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
6- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
7- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.        

Colômbia Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz PAME 2 Espanhol

Nível Intermediário - 
Certificado de 

escola/curso de idiomas
www.konradlorenz.edu.co Não Fevereiro a Junho 

de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo UFMT;  
2- Passaporte com vigência superior a janeiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento do GRU e o 
comprovante do agendamento;                                                  
3- Formulário de Acordo de Estudos da U. Konrad Lorenz;                                                               
4- Foto 3x4;                                                                                                        
5- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
6- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.                                              

Colômbia Fundación Universitaria María 
Cano PAME 10 Espanhol Nível básico  - Não 

precisa de certificação
https://www.fumc.edu.

co/pregrado/ Não Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1. Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;
2. Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                     
3- Formulário de Mobilidade da FUMC (deve incluir foto e 
assinatura );                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4- Curriculum Vitae (sem documentos comprobatório);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
5- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.        

Colômbia Universidad de Boyacá PIIE e PAME 5 Espanhol
Nível Intermediário - 

Não precisa de 
certificação

https://www.uniboyaca.edu.
co/es/programas Não Fevereiro a Junho 

de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo UFMT;                                     
2- Passaporte com vigência superior a janeiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento do GRU e o 
comprovante do agendamento;   
3- Carta de Intenção modelo UniBoyacá;                                                                                                                                                                                           
4- Solicitação de Mobilidade da UniBoyacá;                                                                                                                        
5- Formulário de Plano de Estudos da UniBoyacá;                                                                                                                                       
6- Curriculum Vitae (modelo da UniBoayacá);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
8- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.     

Colômbia Universidad de Cartagena PAME 2 Espanhol
Nível intermediário  - 

Não precisa de 
certificação

http://unicartagena.edu.
co/estudia-con-
nosotros/programas-de-pregrado-
presencial

Algumas disciplinas para 
ser cursadas é 
necessários pré 

requisitos 

Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                               
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                               
3- Formulário de Solicitação de Mobilidade da Universidade 
de Cartagena;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4- Carta de Motivação;                                                                                                                                                                                                        
5- Curriculum Vitae;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS    
7- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.                  

Colômbia Universidad de Santander PAME 10 Espanhol
Nível intermediário  - 

Não precisa de 
certificação

https://udes.edu.co/estudia/pregrados Não Fevereiro a Maio de 
2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                               
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                               
3- Formulário de Aplicação - UDES;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4- Contrato de Homologação - UDES;                                                                                                                                                                                                        
5- Carta de Motivação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;                  
7- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI..    

https://litoral.edu.co/portal/oferta-academica/
https://litoral.edu.co/portal/oferta-academica/
http://www.konradlorenz.edu.co
https://www.fumc.edu.co/pregrado/
https://www.fumc.edu.co/pregrado/
https://www.uniboyaca.edu.co/es/programas
https://www.uniboyaca.edu.co/es/programas
http://unicartagena.edu.co/estudia-con-nosotros/programas-de-pregrado-presencial
http://unicartagena.edu.co/estudia-con-nosotros/programas-de-pregrado-presencial
http://unicartagena.edu.co/estudia-con-nosotros/programas-de-pregrado-presencial
http://unicartagena.edu.co/estudia-con-nosotros/programas-de-pregrado-presencial
https://udes.edu.co/estudia/pregrados
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Colômbia Universidad del Quindío PAME 5 Espanhol
Nível intermediário  - 

Não precisa de 
certificação

https://www.uniquindio.edu.
co/oferta_academica/ Não Fevereiro a Junho 

de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                               
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                               
3- Formulário da UQUINDIO;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4- Currículo Vitae;
5- Carta de recomendação do Coordenador do curso de 
origem;
6- Carta de motivação para realizar o intercâmbio 
endereçada à  UQUINDIO;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS.;                  
8- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI. 

Colômbia Universidad ECCI PAME 4 Espanhol
Nível Intermediário - 

Certificado de 
escola/curso de idiomas

https://www.ecci.edu.co/ Não Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                               
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                                 
3- Formulário da Universidade ECCI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4- Carta de Motivação;                                                                                                                      
5- Carta de Recomendação;                                                                                                                                                                                                 
6- Curriculum Vitae;              
7- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.                  

Colômbia Universidad El Bosque PAME 10 Espanhol
Nível Intermediário B2 - 
Certificado de escola de 

idiomas

https://www.unbosque.edu.
co/carreras-universitarias Não Fevereiro a Junho 

de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                               
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                               
3- Formulário da Universidade El Bosque;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4- Carta de Motivação;                                                                                                                                  
5- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.                  

Colômbia Universidad Santo Tomás - 
Bogotá PAME 10 Espanhol

Nível Intermediário - 
Certificado de 

escola/curso de idiomas
https://usantotomas.edu.co/pregrado Não Fevereiro a Junho 

de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail os dados gerais dos 

candidatos. Em seguida a USTA - 
Bogotá enviará ao aluno um e-mail 
com as orientações para inscrição 

no sistema online.

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT; 
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                              
3- Carta de motivação;                                                                                                                                          
4- Formulário de Aplicação da U. Santo Tomas;                                                                                                                                                                        
5- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
6- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.        

Colômbia Universidad Santo Tomás - 
Bucaramanga PAME 10 Espanhol

Nível Intermediário - 
Certificado de 

escola/curso de idiomas

http://www.ustabuca.edu.
co/index.php/programas-
academicos/presencial-y-a-
distancia/pregrados

Não Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail os dados gerais dos 

candidatos. Em seguida a USTA - 
Bucaramanga enviará ao aluno um 

e-mail com as orientações para 
inscrição no sistema online.

1. Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT; 
2. Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                           
3- Carta de motivação;                                                                                                                                          
4- Formulário de Aplicação da U. Santo Tomas;                                                                                                                                                                        
5- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
6- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.        

Colômbia Universidad Santo Tomás - 
Villavicencio PAME 5 Espanhol

Nível Intermediário - 
Certificado de 

escola/curso de idiomas
https://www.ustavillavicencio.edu.co Não Fevereiro a Junho 

de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail os dados gerais dos 

candidatos. Em seguida a USTA - 
Villavicencio enviará ao aluno um e-

mail com as orientações para 
inscrição no sistema online.

1. Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT; 
2. Passaporte com vigência superior a janeiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento do GRU e o 
comprovante do agendamento;                                                                                                                            
3- Carta de Intenção;                                                                                                                                          
4- Formulário de Aplicação da U. Santo Tomas;                                                                                                                                                                        
5- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
6- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.        

Colômbia Universidad Santo Tomás - 
Tunja PAME 10 Espanhol

Nível Intermediário - 
Certificado de 

escola/curso de idiomas

https://www.ustatunja.edu.
co/programas-
academicos/programas/pregrado
s-presenciales

Não Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail os dados gerais dos 

candidatos. Em seguida a USTA - 
Tunja enviará ao aluno um e-mail 
com as orientações para inscrição 

no sistema online.

1. Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT; 
2. Passaporte com vigência superior a janeiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento do GRU e o 
comprovante do agendamento;                                                                                                                            
3- Carta de Intenção;                                                                                                                                          
4- Formulário de Aplicação da U. Santo Tomas;
5- Foto 3x4 (com fundo branco);                                                                                                                                                                         
6- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConnectSUS;                                                                                                           
7- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.  

https://www.uniquindio.edu.co/oferta_academica/
https://www.uniquindio.edu.co/oferta_academica/
https://www.ecci.edu.co/
https://www.unbosque.edu.co/carreras-universitarias
https://www.unbosque.edu.co/carreras-universitarias
https://usantotomas.edu.co/pregrado
http://www.ustabuca.edu.co/index.php/programas-academicos/presencial-y-a-distancia/pregrados
http://www.ustabuca.edu.co/index.php/programas-academicos/presencial-y-a-distancia/pregrados
http://www.ustabuca.edu.co/index.php/programas-academicos/presencial-y-a-distancia/pregrados
http://www.ustabuca.edu.co/index.php/programas-academicos/presencial-y-a-distancia/pregrados
https://www.ustavillavicencio.edu.co
https://www.ustatunja.edu.co/programas-academicos/programas/pregrados-presenciales
https://www.ustatunja.edu.co/programas-academicos/programas/pregrados-presenciales
https://www.ustatunja.edu.co/programas-academicos/programas/pregrados-presenciales
https://www.ustatunja.edu.co/programas-academicos/programas/pregrados-presenciales
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Colômbia Universidad Católica de 
Colombia PAME 10 Espanhol

Nível Intermediário - 
Certificado de 

escola/curso de idiomas

https://www.ucatolica.edu.
co/portal/pregrados/ Não Janeiro a Junho

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail os dados gerais dos 
candidatos. Em seguida a 

Univesidad Católica de Colômbia 
enviará ao aluno um e-mail com as 

orientações para o envio de 
documentos complementares.

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT; 
2- Passaporte com vigência superior a Fevereiro de 2024. 
Caso não tenha, deverá anexar o comprovante de 
requerimento de solicitação, o comprovante de pagamento 
do GRU e o comprovante do agendamento;
3- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
4- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.  

Colômbia Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas PIIE 2 Espanhol

Nível Intermediário B1 
pelo menos 200 horas 

certificadas

https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1S_p7-

f1b2m64rkGNeRXMJrQStMh-
FjZL/edit?

usp=sharing&ouid=10981715038
5859643945&rtpof=true&sd=true

Sim, o candidato deve ter 
concluído e aprovado 

mais de 50% do plano de 
estudos do curso.  Não 
aceitam candiddatos 

para os cursos de 
Biologia, Física e 

Química

01 de fevereiro a 31 
de maio

A SECRI deve nomear e enviar por 
meio do sistema online da UDFJC 

toda a documentação dos 
candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                    
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;
3- Formulário UDFJC de Homologação de Atividades e 
Compromisso Acadêmico;
4- Curriculum vitae (máx. 2 páginas);                                                                                                                                                                  
5- Carta de Motivação                                                    
6- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;  
7- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

Colômbia Universidad Simón Bolivar - 
Campus Barranquilha PIIE e PAME 3 Espanhol

Nível intermediário  - 
Não precisa de 

certificação

https://www.unisimon.edu.
co/aspirantes/ofertasacademicas Não Fevereiro a Junho 

de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                    
2- Passaporte com vigência superior a fevereiro de 2024. 
Caso não tenha, deverá anexar o comprovante de 
requerimento de solicitação, o comprovante de pagamento 
do GRU e o comprovante do agendamento;                                 
3- Formulário de Solicitação para mobilidade da UNISIMON;
4- Formulário de Homologação da UNISIMON;
5- Carta de Recomendação;                                                                                           
6- Carta de Motivação (no Máximo 2 páginas);                                                                    
7- Curriculum Vitae (no máximo 2 páginas);                                                             
8- 1 foto 3x4 (com fundo branco); 
9- Ficha de consentimento da UNISIMON;                                                                                                          
10- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
11- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.        

Colômbia Universidad Simón Bolivar - 
Campus Cucutá PIIE e PAME 7 Espanhol

Nível intermediário  - 
Não precisa de 

certificação

 https://www.unisimon.edu.
co/cucuta/aspirantes/ofertasacad

emicas

Exceto para a Faculdade 
de Ciências Básicas e 

Biomédicas

Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                    
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                             
3- Formulário de Solicitação para mobilidade da UNISIMON;
4- Formulário de Homologação da UNISIMON;
5- Carta de Recomendação;                                                                                           
6- Carta de Motivação (no Máximo 2 páginas);                                                                    
7- Curriculum Vitae (no máximo 2 páginas);                                                             
8- 1 foto 3x4 (com fundo branco); 
9- Ficha de consentimento da UNISIMON;                                                                                                          
10- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConnectSUS;                                                                                                           
11- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.        

Costa Rica Instituto Tecnológico de Costa 
rica PAME 2 Espanhol

Nível Intermediário B1 - 
Certificado de escola de 

idiomas
https://www.tec.ac.cr/carreras

Aceita estudante 
somente apartir do 5º 

semestre

Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                    
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                  
3- Formulário de Informação Geral de Estudantes ITCR;
4- Formulário de Informação Médica ITCR;                                                                                        
5- Carta de Motivação;                                                                    
6- Curriculum Vitae;                                                             
7- 1 foto (tamanho passaporte no formato JPG ou PNG);                                                                                                       
8- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
9- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.                  
OBS: O HISTÓRICO ESCOLAR DEVE SER TRADUZIDO 
EM INGLÊS OU ESPANHOL (TRADUÇÃO SIMPLES)

Espanha Universidad de Santiago de 
Compostela PIIE 4 Espanhol 

Nível Intermediário - 
Certificado de escola de 

idiomas

http://www.usc.
es/es/titulacions/titulaionoficgrao.html Não Janeiro a Junho de 

2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1. Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;
2. Passaporte vigente                                                          
3. Acordo de Estudos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4. Carta de Motivação;                                                                                                                                   
5. Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS
6. Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.   

https://www.ucatolica.edu.co/portal/pregrados/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/pregrados/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_p7-f1b2m64rkGNeRXMJrQStMh-FjZL/edit?usp=sharing&ouid=109817150385859643945&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_p7-f1b2m64rkGNeRXMJrQStMh-FjZL/edit?usp=sharing&ouid=109817150385859643945&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_p7-f1b2m64rkGNeRXMJrQStMh-FjZL/edit?usp=sharing&ouid=109817150385859643945&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_p7-f1b2m64rkGNeRXMJrQStMh-FjZL/edit?usp=sharing&ouid=109817150385859643945&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_p7-f1b2m64rkGNeRXMJrQStMh-FjZL/edit?usp=sharing&ouid=109817150385859643945&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_p7-f1b2m64rkGNeRXMJrQStMh-FjZL/edit?usp=sharing&ouid=109817150385859643945&rtpof=true&sd=true
https://www.unisimon.edu.co/aspirantes/ofertasacademicas
https://www.unisimon.edu.co/aspirantes/ofertasacademicas
https://www.unisimon.edu.co/cucuta/aspirantes/ofertasacademicas
https://www.unisimon.edu.co/cucuta/aspirantes/ofertasacademicas
https://www.unisimon.edu.co/cucuta/aspirantes/ofertasacademicas
https://www.tec.ac.cr/carreras
http://www.usc.es/es/titulacions/titulaionoficgrao.html
http://www.usc.es/es/titulacions/titulaionoficgrao.html
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Equador Universidad de Cuenca PAME 2 Espanhol 
Nível Intermediário B2 - 
Certificado de escola de 

idiomas

https://www.ucuenca.edu.ec/oferta-
academica

Sim, os candidatos 
devem ter cumprido mais 

de 50% da grade do 
curso de origem e obter 

um coeficiente maior que 
7,5

Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1. Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;
2. Passaporte com vigência superior a janeiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento do GRU e o 
comprovante do agendamento; 
3. Formulário de inscrição UCUENCA;
4. Carta de motivação para realizar o intercâmbio;
5. Curriculum Vitae;
6.Foto 3x4, com fundo branco;
7. Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;
8. Ofício de apresentação e nomeação da SECRI;
 

Equador Universidad Técnica de 
Ambato PIIE 20 Espanhol 

Nível Intermediário - 
Certificado de escola de 

idiomas

https://direni.uta.edu.ec/v4.
0/index.php/lineas-de-

investigacion
Não Março a Agosto 

2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                    
2- Passaporte com vigência superior a janeiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento do GRU e o 
comprovante do agendamento;                                                                                                                                                                                                                  
3- Formulário de plano de estudo UTA;                                                                                                     
4- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;      
5- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI;

França Université Paris 8 Vincennes - 
Saint-Denis PIIE 5 Francês

Nível Intermediário B2 - 
Certificado de escola de 

idiomas

https://www.univ-paris8.fr/-
Licences-94- Não Janeiro a maio ou 

junho de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail os dados gerais dos 

candidatos. Em seguida a UP8 
enviará ao candidato um e-mail 

com as orientações para inscrição 
no sistema online.

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                    
2- Passaporte vigente;                                                                                                                                                                                                                   
3- Formulário de plano de estudo UP8 On-line;                                                                                                     
4- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;      
5- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI;

México Instituto Tecnológico de 
Sonora PAME 2 Espanhol

Nível Intermediário - 
Certificado de escola de 

idiomas

https://www.itson.
mx/oferta/Paginas/ofertaacademi

ca.aspx
Não Janeiro a Maio de 

2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                    
2- Passaporte com vigência superior a janeiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento do GRU e o 
comprovante do agendamento;                                                                                                                                                                                                                  
3- Formulário de plano de estudo ITSON;
4- Duas cartas de recomendação;
5- Curriculum Vitae;
6- Carta de motivação;                                                                                                     
7. Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;      
8. Ofício de apresentação e nomeação da SECRI;

México Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez PAME 2 Espanhol ou 

inglês

Nível Intermediário B1 - 
Certificado de escola de 

idiomas

https://www.uacj.
mx/oferta/licenciatura.html Não 23 de janeiro a 2 de 

junho

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                    
3- Formulário de Mobilidade para Estudantes (com foto e 
assinatura  da UACJ. PDF editável);                                                                                                                                               
4- Carta de Motivação;                                                                                                                                                                                            
5- Carta de Recomendação;                                                                                                                                                                                       
6- Curriculum Vitae (sem documentos comprobatório);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
8- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.        

México Universidad Autónoma de 
Yucatán PAME 5 Espanhol

Nível intermediário  - 
Não precisa de 

certificação
http://www.uady.mx/ Medicina 9 de Janeiro a 15 

de Junho

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                    
3- Formulário de Mobilidade para Estudantes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4- Curriculum Vitae (sem documentos comprobatório);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
Connect SUS;                                                                                                           
6- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.        

https://www.ucuenca.edu.ec/oferta-academica
https://www.ucuenca.edu.ec/oferta-academica
https://direni.uta.edu.ec/v4.0/index.php/lineas-de-investigacion
https://direni.uta.edu.ec/v4.0/index.php/lineas-de-investigacion
https://direni.uta.edu.ec/v4.0/index.php/lineas-de-investigacion
https://www.univ-paris8.fr/-Licences-94-
https://www.univ-paris8.fr/-Licences-94-
https://www.itson.mx/oferta/Paginas/ofertaacademica.aspx
https://www.itson.mx/oferta/Paginas/ofertaacademica.aspx
https://www.itson.mx/oferta/Paginas/ofertaacademica.aspx
https://www.uacj.mx/oferta/licenciatura.html
https://www.uacj.mx/oferta/licenciatura.html
http://www.uady.mx/
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México Universidad Autónoma 
Metropolitana PAME 10 Espanhol

Nível Intermediário B2 - 
Certificado de escola de 

idiomas

https://www.uam.
mx/licenciaturas/index.html

Não aceita para o curso 
de Medicina

Trimestre - 
Fevereiro a Abril de 

2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;
3- Formulário de candidatura UAM;
4- Carta de motivação;
5- Formulário PAME-UDUAL;
6- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;
7- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

México Universidad de Sonora PAME 10 Espanhol
Nível Intermediário - 

Não precisa de 
certificação

https://ofertaeducativa.unison.mx/ Cursos de enfermagem, 
odontologia e medicina

Janeiro a Maio de 
2023

A SECRI deve nomear os 
estudantes no portal da UNISON; 

Os estudantes nomeados receberá 
por e-mail o usuário e a senha para 

terminar a candidatura.

1. Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                
2. Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;
3. Plano de Trabalho UNISON;
4. Carta de Intenção;
5. Curriculum Vitae;
6. Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;
7. Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

México Universidad Pablo Guardado 
Chavez PAME 2 Espanhol

Nível Intermediário - 
Não precisa de 

certificação

https://www.upgch.
mx/licenciaturas/ Medicina Fevereiro a Junho 

de 2023

A SECRI deve nomear os 
estudantes no portal da UNISON; 

Os estudantes nomeados receberá 
por e-mail o usuário e a senha para 

terminar a candidatura.

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;
3- Formulário de candidatura UAM;
4- Carta de recomendação;
5- Carta de motivação;
6- Formulário PAME-UDUAL
7- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;
8- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

Panamá Universidad Tecnológica do 
Panamá PAME 2 Espanhol

Nível Intermediário - 
Certificado de 

escola/curso de idiomas

https://utp.ac.pa/oferta-
academica-de-la-utp 

Os alunos devem 
escolher no máximo 

cinco disciplinas em no 
máximo três cursos. 
Caso o estudante for 
cusrsar disciplinas em 
Inglês deve apresentar 

certificados de Espanhol 
e Inglês Intermediário

Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1-. Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                               
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                          
3- Formulário de Solicitação de Mobilidade da UTP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4- Curriculum vitae (em espanhol. Deve constar visivelmente 
a data de nascimento, email e celular para contato);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5- Carta de Motivação em espanhol;
6- Formulário PAME-UDUAL;                                                                                                                                                
7- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;
8- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

Peru Universidad Católica de Santa 
María PAME 5 Espanhol

Nível básico - 
Certificado de 

escola/curso de idiomas

https://www2.ucsm.edu.
pe/escuelas-profesionales/

Medicina no que se 
refere ao campo clínico

15 de março a 20 
de julho de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1. Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                                
2. Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                                                           
3- Formulário de mobilidade da UCSM;   
4- Carta de motivação;   
5- Curriculum Vitae;    
6- Três fotos tamanho passaporte (5x7) em versão digital;                                                                                                                                   
7-. Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;                                                                                                                   
8- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

Peru Universidad Continental PAME 8 Espanhol
Nível Intermediário B1 - 

Certificado de 
escola/curso de idiomas

https://ucontinental.edu.
pe/carreras-universitarias/ Não Março a Julho de 

2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1. Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                                
2. Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                                                                                                                                                                           
3- Formulário de Postulação (com foto) da U.Continental;                                                                                                                                              
4. Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;                                                                                                                   
5. Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

https://www.uam.mx/licenciaturas/index.html
https://www.uam.mx/licenciaturas/index.html
https://ofertaeducativa.unison.mx/
https://www.upgch.mx/licenciaturas/
https://www.upgch.mx/licenciaturas/
https://www2.ucsm.edu.pe/escuelas-profesionales/
https://www2.ucsm.edu.pe/escuelas-profesionales/
https://ucontinental.edu.pe/carreras-universitarias/
https://ucontinental.edu.pe/carreras-universitarias/
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Peru Universidad Ricardo Palma PAME 4 Espanhol Nivel Intermediário B2 - 
Certificado DELE https://www.urp.edu.pe/

Sim, as Escolas 
Profissionais de 

Economia e Engenharia 
Eletrônica não fazem 

parte da Oferta 
Acadêmica. Todas as 

discipçlinas dos quatro 
primeiros semestres de 

todas as Faculdades 
também não estão 

disponíveis.

Fevereiro a Junho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                               
2- Passaporte com vigência superior fevereiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento da GRU e o 
comprovante do agendamento na Polícia Federal;                                       
4- Formulário de Postulação U. Ricardo Palma;
5- Carta de motivação;                                                                                                    
6- Carta de apresentação dirigita ao Reitor da IES;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS.                                                                                                                    
8- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI;

Portugal Universidade da Beira Interior PIIE 5 Português Não http://www.ubi.
pt/Cursos#1o_Ciclo Não Fevereiro  a julho 

de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail os candidatos, contendo 

nome completo, sexo, e-mail, curso, 
ciclo de estudos e período de 

estadia. Em seguida a UBI enviará 
ao aluno um e-mail para se 

inscrever online.

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                               
2- Passaporte Vigente;                                                      
3- Formulário de Candidatura da UBI;                                                                                                          
4- Foto 3x4 (extensão “.jpg” com até 45 KB);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;
6- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

Portugal Universidade do Algarve PIIE 2 Português Não https://www.ualg.pt/estudante
Sim, somente os cursos 
e materias listadas na 

oferta.

Fevereiro  a julho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail os candidatos. Após a 

nomeação, o Gabinete de Relações 
Internacionais e Mobilidade (GRIM) 
disponibilizará um formulário online 
para efetuar a candidatura. Deverá 

selecionar no campo 
INSTITUIÇÃO: Universidade do 

Algarve.

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo UFMT;                                                                                    
2- Passaporte Vigente;                                                                                         
3- Contrato de estudos - Erasmus;                                                                    
4- Documento oficial de identificação;
5- Curriculum vitae;
6- Foto 3x4 (extensão “.jpg” com até 45 KB);                                                                                                                                              
7- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;  
8- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

Portugal Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro PIIE 2 Português Não

https://www.utad.
pt/estudar/inicio/licenciaturas-

mestrados-integrados/
Não Fevereiro  a julho 

de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo UFMT;                                                                               
2- Passaporte Vigente;                                                                                                                             
3- Ficha de Contrato para Estudante em Mobilidade da 
UTAD;                                                                                              
4- Formulário para Mobilidade com foto da UTAD;                                                                                                  
5- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;                                                                                                                
6- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

Portugal U. Porto - Faculdade de 
Economia PIIE 1 Português Não

https://sigarra.up.
pt/fep/pt/web_base.gera_pagina?

p_pagina=1023931

Vaga específica para o 
curso de Economia

Fevereiro  a julho 
de 2023

O estudante pré-selecionado para 
Universidade do Porto deverá 

submeter a sua candidatura online. 
Para aceder e preencher o 

Formulário de Candidatura a uma 
mobilidade IN na U.Porto, o 

estudante deve seguir todos os 
passos indicados em https://ufmtbr-

my.sharepoint.com/:b:
/g/personal/mobility_ufmt_br/EZltteo
Pea5ArfflPBBFj9ABKpEkZPgxtIxyZ

PoaQi145g?e=ryf8aS. Após o 
preenchimento e submissão do 
Formulário de Candidatura, o 

estudante deve imprimir o 
Formulário de Candidatura e o 

Contrato de Estudos para recolha 
das assinaturas do Estudante, 

Coordenador de curso e Assessor 
de Mobilidade Internacional da 

SECRI; Após deve fazer o upload 
no sistema, juntamente com a 

Transcrição de Registos (Histórico 
acadêmico) e demais documentos.

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                    
2-Passaporte vigente;                                                                                      
3- Carta de Motivação;                                                                                                                                               
4- Carta de Recomendação;                                                                                                                                              
5- Formulário de plano de estudo U. Porto On-line;                                                                                                     
6- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI;
7- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS  

Portugal
U. Porto - Faculdade de 

Direito PIIE 2 Português Não
https://sigarra.up.

pt/fdup/pt/cur_geral.cur_inicio

Os estudantes não 
podem selecionar 

matérias de Seminário 
nem de Estágio.

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal
U. Porto - Faculdade de 
Ciências da Nutrição e 

Alimentação
PIIE 2 Português Não

https://sigarra.up.
pt/fcnaup/pt/cur_geral.
oferta_formacao_view

Não Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de 
Desporto PIIE 2 Português Não https://sigarra.up.

pt/fadeup/pt/web_page.inicial
Vaga específicas para o 
curso de Educação física

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - ICBAS PIIE 1 Português Não

https://sigarra.up.
pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv

_curso_id=1289

Vaga específica para o 
mestrado integrado em 

Medicina

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - ICBAS PIIE 1 Português Não

https://sigarra.up.
pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv

_curso_id=1290

Vaga específica para o 
Mestrado integrado em 

Medicina Veterinária

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de 
Engenharias PIIE 2 Português Não

https://sigarra.up.
pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=22802

Vagas específicas para o 
curso de Engenharia 

Civil

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de 
Engenharias PIIE 2 Português Não

https://sigarra.up.
pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=22823

Vagas específicas para o 
curso de Engenharia 

Eletrotécnica e de 
Computadores

Fevereiro  a julho 
de 2023

https://www.urp.edu.pe/
http://www.ubi.pt/Cursos#1o_Ciclo
http://www.ubi.pt/Cursos#1o_Ciclo
https://www.ualg.pt/estudante
https://www.utad.pt/estudar/inicio/licenciaturas-mestrados-integrados/
https://www.utad.pt/estudar/inicio/licenciaturas-mestrados-integrados/
https://www.utad.pt/estudar/inicio/licenciaturas-mestrados-integrados/
https://sigarra.up.pt/fep/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1023931
https://sigarra.up.pt/fep/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1023931
https://sigarra.up.pt/fep/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1023931
https://sigarra.up.pt/fdup/pt/cur_geral.cur_inicio
https://sigarra.up.pt/fdup/pt/cur_geral.cur_inicio
https://sigarra.up.pt/fcnaup/pt/cur_geral.oferta_formacao_view
https://sigarra.up.pt/fcnaup/pt/cur_geral.oferta_formacao_view
https://sigarra.up.pt/fcnaup/pt/cur_geral.oferta_formacao_view
https://sigarra.up.pt/fadeup/pt/web_page.inicial
https://sigarra.up.pt/fadeup/pt/web_page.inicial
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv_curso_id=1289
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv_curso_id=1289
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv_curso_id=1289
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv_curso_id=1289
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv_curso_id=1289
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv_curso_id=1290
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv_curso_id=1290
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv_curso_id=1290
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv_curso_id=1290
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=MI&pv_curso_id=1290
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22802
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22802
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22802
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22802
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22802
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22823
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22823
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22823
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22823
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22823
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Portugal U. Porto - Faculdade de 
Engenharias PIIE 2 Português Não

https://sigarra.up.
pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=22841

Vagas específicas para o 
curso de Engenharia 

Informática e 
Computação

Fevereiro  a julho 
de 2023

O estudante pré-selecionado para 
Universidade do Porto deverá 

submeter a sua candidatura online. 
Para aceder e preencher o 

Formulário de Candidatura a uma 
mobilidade IN na U.Porto, o 

estudante deve seguir todos os 
passos indicados em https://ufmtbr-

my.sharepoint.com/:b:
/g/personal/mobility_ufmt_br/EZltteo
Pea5ArfflPBBFj9ABKpEkZPgxtIxyZ

PoaQi145g?e=ryf8aS. Após o 
preenchimento e submissão do 
Formulário de Candidatura, o 

estudante deve imprimir o 
Formulário de Candidatura e o 

Contrato de Estudos para recolha 
das assinaturas do Estudante, 

Coordenador de curso e Assessor 
de Mobilidade Internacional da 

SECRI; Após deve fazer o upload 
no sistema, juntamente com a 

Transcrição de Registos (Histórico 
acadêmico) e demais documentos.

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                    
2-Passaporte vigente;                                                                                      
3- Carta de Motivação;                                                                                                                                               
4- Carta de Recomendação;                                                                                                                                              
5- Formulário de plano de estudo U. Porto On-line;                                                                                                     
6- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI;
7- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS  

Portugal U. Porto - Faculdade de 
Engenharias PIIE 2 Português Não

https://sigarra.up.
pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=22903

Vagas específicas para o 
curso de Engenharia 

Química

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de 
Engenharias PIIE 1 Português Não

https://sigarra.up.
pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=22803

Vaga específica para o 
curso de Engenharia do 

Ambiente

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de 
Engenharias PIIE 2 Português Não

https://sigarra.up.
pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=738

Vaga específica para o 
curso de Engenharia de 
Minas e Geo-Ambiente

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de 
Farmácia PIIE 1 Português Não

https://sigarra.up.
pt/ffup/pt/WEB_BASE.

GERA_PAGINA?
p_pagina=122205

Vaga específica para o 
curso de Mestrado 

Integrado em Ciências 
Farmacêuticas

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de Letras PIIE 2 Português Não  https://sigarra.up.
pt/flup/pt/cur_geral.cur_inicio 

Vagas específicas para o 
curso de História

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de Letras PIIE 2 Português Não

https://sigarra.up.
pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=341

Vagas específicas para o 
curso de Geografia

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de Letras PIIE 2 Português Não

https://sigarra.up.
pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=340

Vagas específicas para o 
curso de Filosofia

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de Letras PIIE 2 Português Não

https://sigarra.up.
pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=452

Vagas específicas para o 
curso de Ciências 

Sociais

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de Letras PIIE 2 Português Não

https://sigarra.up.
pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?

pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=460

Vagas específicas para o 
curso de Letras

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de Letras PIIE 2 Português Não https://sigarra.up.
pt/flup/pt/cur_geral.cur_inicio

Vagas específicas para o 
curso de Línguas 

estrangeiras

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de Letras PIIE 2 Português Não https://sigarra.up.
pt/flup/pt/cur_geral.cur_inicio

Vagas específicas para o 
curso de Ciência da 

Informação e 
Comunicação

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal
U. Porto - Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da 
Educação

PIIE 1 Português Não

https://sigarra.up.
pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?
pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=22381

Vaga específica para o 
curso de Psicologia

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal
U. Porto - Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da 
Educação

PIIE 1 Português Não

https://sigarra.up.
pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?
pv_ano_lectivo=2022&pv_origem
=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_

curso_id=818

Vaga específica para o 
curso de Ciências da 

Educação (Pedagogia)

Fevereiro  a julho 
de 2023

Portugal U. Porto - Faculdade de 
Ciências PIIE 2 Português Não

https://sigarra.up.
pt/fcup/pt/cur_geral.

cur_tipo_curso_view?
pv_ano_lectivo=2021&pv_origem

=CUR&pv_tipo_sigla=L

Não Fevereiro  a julho 
de 2023

https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22841
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22841
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22841
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22841
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22841
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22903
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22903
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22903
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22903
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22903
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22803
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22803
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22803
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22803
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22803
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=738
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=738
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=738
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=738
https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=738
https://sigarra.up.pt/ffup/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=122205
https://sigarra.up.pt/ffup/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=122205
https://sigarra.up.pt/ffup/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=122205
https://sigarra.up.pt/ffup/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=122205
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_inicio
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_inicio
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=341
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=341
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=341
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=341
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=341
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=340
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=340
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=340
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=340
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=340
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=452
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=452
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=452
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=452
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=452
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=460
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=460
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=460
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=460
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=460
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_inicio
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_inicio
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_inicio
https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_inicio
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22381
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22381
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22381
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22381
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=22381
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=818
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=818
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=818
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=818
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2022&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=L&pv_curso_id=818
https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cur_geral.cur_tipo_curso_view?pv_ano_lectivo=2021&pv_origem=CUR&pv_tipo_sigla=L
https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cur_geral.cur_tipo_curso_view?pv_ano_lectivo=2021&pv_origem=CUR&pv_tipo_sigla=L
https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cur_geral.cur_tipo_curso_view?pv_ano_lectivo=2021&pv_origem=CUR&pv_tipo_sigla=L
https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cur_geral.cur_tipo_curso_view?pv_ano_lectivo=2021&pv_origem=CUR&pv_tipo_sigla=L
https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cur_geral.cur_tipo_curso_view?pv_ano_lectivo=2021&pv_origem=CUR&pv_tipo_sigla=L
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Portugal Universidade de Coimbra PIIE 3 Português Não https://www.uc.pt/ects/catalogo/.

Sim, o estudante 
selecionado deve pagar 

uma taxa de matrícula no 
valor aproximado de 20 

Euros.

06 de Fevereiro a 
21 de maio de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail os candidatos. Após a 
nomeação o estudante pré-

selecionado deverá cadastrar-se e 
submeter a sua candidatura online: 

https://inforestudante.uc.
pt/nonio/security/login.do

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                                                                    
2- Passaporte vigente; 
3- Formulário de plano de estudo U. Coimbra;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI;
5- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS  

Portugal Instituto Politécnico de 
Bragança PIIE 25 Português Não

http://portal3.ipb.pt/index.
php/pt/guiaects/cursos/licenciatur

as

Sim, no máximo 5 
estudantes por curso

20 de Fevereiro a 
15 de julho de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                               
2- Passaporte Vigente;                                                  
3- Contrato de Estudos do IPB;                                                                                                                               
4- Foto 3x4 (extensão “.jpg” com até 45 KB);                                                                                                                                                                      
5- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI;
6- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS.                                                                                                                                                                              

Portugal Instituto Politécnico de Tomar PIIE 5 Português Não http://www.gri.ipt.pt/?
pag=6&lng=PT

Sim, no máximo 5 
estudantes por curso

Fevereiro  a julho 
de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos. http://www.gri.ipt.
pt/download/site/gri/Guias/2020iptg

uia-incoming-student_(002).pdf 

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                               
2- Passaporte Vigente; 
3- Ficha de candidatura;
4- Foto 3x4 (extensão “.jpg” com até 45 KB);            
5- Acordo de estudos do IPT;
6- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS;
7- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI.

Uruguai Universidad De La República 
Uruguay PIIE e PAME 2 Espanhol

Nível Intermediário - 
Certificado de 

escola/curso de idiomas

https://udelar.edu.
uy/portal/ensenanza/carreras-de-

grado/
Não Fevereiro  a julho 

de 2023

A SECRI deve nomear e enviar por 
e-mail toda a documentação dos 

candidatos

1- Formulário de Plano de Estudos - Modelo da UFMT;                                                                               
2- Passaporte com vigência superior a janeiro de 2024. Caso 
não tenha, deverá anexar o comprovante de requerimento de 
solicitação, o comprovante de pagamento do GRU e o 
comprovante do agendamento;                                                                                                         
3- Documento de identidade;                                                                                                                                            
4- Carta de motivação;                                                                                                                                         
5- Ofício de apresentação e nomeação da SECRI;
6- Certificado de vacinação de COVID19 emitido pelo 
ConectSUS.

Total 300

https://www.uc.pt/ects/catalogo/
http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/licenciaturas
http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/licenciaturas
http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/guiaects/cursos/licenciaturas
http://www.gri.ipt.pt/?pag=6&lng=PT
http://www.gri.ipt.pt/?pag=6&lng=PT
https://udelar.edu.uy/portal/ensenanza/carreras-de-grado/
https://udelar.edu.uy/portal/ensenanza/carreras-de-grado/
https://udelar.edu.uy/portal/ensenanza/carreras-de-grado/

