
 

EDITAL – Nº 01/2018 

PENSOU INTERCÂMBIO, PENSOU UNINORTE 

INTERCÂMBIO SEMESTRAL 2019.1 

 

Dispõe sobre a seleção de estudantes para 

participação no Programa de Mobilidade Internacional 

para realização de            intercâmbio no semestre 

2019.1 em universidades parceiras com vagas 

limitadas.  

 

O International Office (IO) anuncia a abertura do Edital de Seleção para o PROGRAMA DE 

INTERCÂMBIO SEMESTRAL para instituições conveniadas à Rede Laureate Universities, com 

vagas limitadas.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

A Laureate International Universities é a maior rede mundial de Instituições de Ensino Superior, 

com mais de um milhão de alunos matriculados em mais de 69 instituições, em 25 países, com 

mais de 200 campi e online.  

O Centro Universitário do Norte (UniNorte) foi fundado em 1994 e foi em 2004, com o 

credenciamento como centro universitário, que o nome Faculdades Objetivo deu lugar 

ao UniNorte, já com mais de 50 cursos de graduação. Quatro anos depois, a instituição passou 

a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International Universities 

(LIU), presente em cerca de 20 países e com mais de 1 milhão de estudantes em 70 instituições, 

que oferecem cursos presenciais e on-line. 

1.1. Esta chamada destina-se a alunos de graduação do Centro Universitário do Norte - UniNorte 

que tenham interesse em realizar um período de estudos no exterior durante o semestre 2019.1 

em universidades parceiras. 

1.2 O programa mencionado está aberto à seleção dos candidatos nas Instituições da Rede 

Laureate e Parceiras. Para consulta das Instituições, favor comparecer ao Escritório 

Internacional, ou realizar a consulta em nosso site.   

2. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

2.1 O aluno que desejar realizar a sua inscrição deverá comparecer ao International Office 

e preencher o Formulário de Interesse de Intercâmbio, com uma de nossas atendentes. 



 

2.2 O aluno interessado deverá estar regularmente matriculado nos cursos de graduação ou 

pós-graduação da Uninorte e apresentar a documentação abaixo no International Office, 

localizado Rua 10 de Julho, 873 - Centro, Manaus - AM, 69020-010, até às 17h do dia 31 de 

agosto de 2018: 

 Histórico Acadêmico da UNINORTE atualizado e completo; 

 Cópia do RG e CPF (ou carteira de motorista contendo essas informações);  

 1 Foto 3X4 digitalizada, encaminhada para o e-mail: 

internacional@uninorte.com.br; 

 Carta de Recomendação do Coordenador do Curso; 

 Cópia do passaporte (mínimo de 6 meses de validade a partir da data de retorno ao 

Brasil); 

 Apresentar Carta de intenção; 

 Comprovação de proficiência no idioma inglês para os destinos onde a proficiência 

deste idioma é requerida, ou comprovação no idioma do país da Instituição para a 

qual deseja ir.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os candidatos devem apresentar na inscrição testes de proficiência oficiais 

de língua inglesa como TOELF, IELTS, Cambridge, etc. Será aceito certificado emitido pela escola 

de idiomas aonde o estudante está matriculado ou estudou comprovando o seu nível.  

O nível de proficiência deve estar EXPLICITAMENTE escrito no certificado de acordo com a 

linguagem do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas/Common European 

Framework of Reference for Languages (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 
 

2.3. O período para divulgação, inscrição e o resultado será publicado no portal da 

UniNorte, conforme anexo 1 deste edital. 

2.4. Se aprovado, o aluno receberá um e-mail de aprovação. Se não, o aluno receberá 

um e-mail informando o motivo da não aprovação. 
 

3. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO  

3.1.  Serão levados em consideração para classificação os seguintes critérios: 
 

 Desempenho acadêmico - Não possuir disciplinas pendentes 

 Avaliação do Coeficiente Geral de Rendimento  

 Participação em programas institucionais extraclasse como, iniciação científica, 

monitoria, extensão comunitária ou outros programas institucionais ou ainda 

programas de relevância acadêmica realizados fora da universidade 

mailto:internacional@uninorte.com.br


 

 Ter como se sustentar financeiramente no período do intercâmbio  

 Ter sua solicitação aprovada pela coordenação do curso 

 Não possuir pendências financeiras na UNINORTE 

 Ter o Idioma que é sugerido e considerado obrigatório quando solicitado pelo destino 

 Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da UniNorte durante todo 

o processo de seleção e obrigatoriamente durante todo o período de realização do 

programa 

 

3.2.  O aluno classificado deverá comparecer ao International Office para assinatura do Termo 

de Compromisso de Intercâmbio e entregar a documentação de inscrição completa, 

conforme item 2.2 deste Edital; 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os estudantes classificados serão nominados pela UniNorte para 1 vaga na 

instituição estrangeira de interesse. Porém, terão que cobrir as despesas como passagem aérea, 

seguro de saúde, visto, hospedagem e alimentação durante todo o programa. 

4.  ALUNOS QUE DISPÕEM DE BENEFÍCIOS  

Os estudantes que dispõem de benefícios de FIES e PROUNI, bem como outras bolsas e 

financiamentos, devem seguir as orientações de cada programa, levando em consideração que 

as bolsas serão suspensas na Uninorte, durante o período do Intercâmbio.  

5. PROCESSO DO REGISTRO DE CANCELAMENTO 

O processo de cancelamento deve ser efetuado através de comunicação escrita e assinada pelo 

aluno para o Escritório Internacional. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1 O estudante selecionado deverá assumir toda e qualquer despesa necessária para a sua 

participação no PROGRAMA, inclusive aquelas relativas ao transporte, alojamento, seguros de 

saúde e de vida, refeições e tarifas acadêmicas, bem como gastos incorridos pelos cônjuges, 

dependentes ou ainda eventuais acompanhantes. 

5.2 O participante do programa deverá sob sua exclusiva responsabilidade tomar todas as 

providências necessárias à viabilização de sua respectiva participação no programa no que se 



 

refere à obtenção de vistos, passaporte, seguro de saúde e vida internacionais e demais 

providencias.  

5.3. As questões não previstas neste Edital serão deliberadas pelo Escritório Internacional, 

responsável pelo processo seletivo descrito neste Edital. 

Manaus, ______ de __________________ 201__. 

 

 

Coordenador Escritório Internacional – Uninorte Laureate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

1. CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

INTERCÂMBIO SEMETRAL 2019.1 

ITEM PERÍODO 

Inscrições  06/08/2018 a 31/08/2018 

Análise dos Alunos Interessados Inscritos  10/09/2018 a 14/09/2018 

Resultado da Análise Divulgada no Portal da 
UniNorte conforme item 2.3 

17/09/2018 

Prazo para o aluno comparecer ao IO para 
mais informações e orientações quanto ao 
andamento do Intercâmbio  

18/09/2018 a 21/09/2018 

Início do procedimento de Intercâmbio e 
preencher formulário de Termo de 
Compromisso de Intercâmbio  

Após divulgação do resultado e comparecer 
ao IO para informações 


