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Manual de Orientações para Intercâmbio 

 

O International Office 

O Escritório Internacional Uninorte tem o objetivo de promover a internacionalização, visando 

proporcionar aos estudantes experiências de qualidade internacional e de formação 

multicultural.  

A equipe do IO trabalha com intuito de orientar nossos alunos que desejam iniciar sua jornada 

internacional e que vão encarar grandes desafios, abraçando a bela oportunidade de 

complementar sua graduação estudando um semestre ou um ano no exterior e, também, 

realizando programas customizados de curta duração, de acordo com o seu perfil.  

Por que ter uma experiência internacional? 

Com o mercado de trabalho cada vez mais global, onde estamos sempre conectados, é 

importante estar preparado e ter o diferencial no seu currículo e na sua vida. A experiência 

internacional faz com que você se destaque, aprenda novos idiomas, conheça e tenha vivência 

de novas culturas.  

Modalidades de Intercâmbio 

Semester Abroad – O aluno poderá estudar 01 (um) semestre, com a possibilidade de renovar 

o período para mais 06 (seis) meses, em uma das Instituições parceiras da Uninorte, com 

aproveitamento das disciplinas cursadas no exterior. 

Programas Internacionais Customizados – Intercâmbio de Curta Duração, Imersão de Idiomas, 

Cursos de Extensão e Módulos Internacionais.   

INTERCÂMBIO DE GRADUAÇÃO – SEMESTER ABROAD 

1. Requisitos 

O estudante de graduação que deseja participar do Programa de Intercâmbio Uninorte – 

Semester Abroad, deve verificar os seguintes requisitos: 

a) Ser estudante regularmente matriculado na Uninorte 

b) Estar entre o segundo e o penúltimo período do curso 

c) Ter bom desempenho acadêmico  

d) Não ter ocorrências disciplinares 

e) Ter como se sustentar financeiramente no período do intercâmbio 

f) Não apresentar pendências acadêmicas/financeiras com o Uninorte 

g) Não ser autor ou réu de ações contra a mantenedora Uninorte 

h) Não estar em processo administrativo 

i) Ter sua solicitação aprovada pela Coordenação do seu Curso 

j) Ter proficiência do idioma do país onde pretende estudar 

k) Possuir passaporte válido 



 
O aluno deve consultar o site do Uninorte para ver qual Instituição de Destino oferece o seu 

curso e qual o período para realizar sua candidatura. Para dar entrada no processo de 

intercâmbio, o aluno deverá entrar em contato com o International Office e preencher o 

formulário de solicitação. 

2. Critérios de Seleção 

O aluno deverá dar entrada em seu processo de intercâmbio com 06 meses antes do embarque, 

afim de que haja tempo hábil para que todos os trâmites sejam realizados e a documentação 

necessária seja providenciada. 

O International Office conversa com o estudante e verifica se está dentro do perfil e possui os 

requisitos para realização do intercâmbio. 

Havendo uma demanda grande por intercâmbio, terão prioridade os estudantes com o maior 

índice de rendimento acadêmico. Em caso de empate no índice, o critério será a série mais 

avançada. 

3. Documentação para intercâmbio: 

O Uninorte é responsável única e exclusivamente pela parte acadêmica do programa 

Internacional. A documentação é de inteira responsabilidade do aluno, ficando o Uninorte 

isento de qualquer responsabilidade quanto a solicitação de passaporte, visto ou qualquer outro 

documento necessário para a viagem e permanência do aluno no Exterior. Uma vez selecionado 

para o programa de intercâmbio, o aluno deve entregar a seguinte documentação ao 

International Office do Uninorte: 

 Original e cópias do RG e CPF do aluno e seus responsáveis; 

 Original e cópia do Passaporte (pág. De identificação e de visto); 

 Cópia do comprovante de Residência; 

 Cópia do Comprovante de pagamento da renovação de matrícula 

 Assinatura do Contrato pelos responsáveis e pelo aluno 

 Assinatura do Contrato da Cessão das imagens pelo aluno. 

Por meio do contrato de intercâmbio, o aluno compromete-se a dar continuidade no pagamento 

das mensalidades, cumprir com empenho as atividades propostas pela universidade de destino, 

representar dignamente o Uninorte, obedecer às regras de conduta do país para onde 

embarcará, dentre outras cláusulas.  

4. Aprovação Acadêmica 

O International Office providenciará junto a cada instituição parceira as informações acadêmicas 

(principalmente grades curriculares e ementas) necessárias para elaboração do Plano de Estudo, 

repassando aos Coordenadores dos Cursos. Encaminhará uma solicitação de Aprovação 

Acadêmica para os Coordenadores junto com a lista de disciplinas oferecidas e as ementas. 

Os coordenadores analisam a situação de cada aluno, visando estabelecer o máximo de 

equivalência com as disciplinas integrantes da série de vínculo no semestre de Intercâmbio. 

Concluído o Plano de Estudo, caberá aos coordenadores enviá-lo ao IO preenchido com a 

Aprovação Acadêmica.  



 
O International Office Informará às Instituições solicitadas a relação de alunos que irão participar 

do Intercâmbio para que elas possam enviar a Carta de Aceitação via correios e, previamente, 

via e-mail com o arquivo em PDF. Desta forma, o aluno consegue adiantar a solicitação do Visto 

nos Consulados. O International Office fará ainda o contato com as Instituições para adiantar a 

pré-matrícula do aluno. 

Sempre que necessário, será efetuada adequação ao plano de estudos proposto, em 

consonância com a Coordenação do curso, a quem compete a indicação da disciplina a substituir 

ou a incluir. Caso a Instituição de Destino não ofereça todas as disciplinas previstas no plano de 

estudos, o estudante deverá cursar no Centro Universitário do Norte – UNINORTE regularmente, 

ficando o aluno responsável inclusive em arcar com o ônus financeiro correspondente. 

A tramitação dos pedidos de aproveitamento de estudos obedece à rotina estabelecida em 

normas específicas dos processos de intercâmbio da UNINORTE.  

No aproveitamento de disciplina prevalece sempre a carga horária definida no Centro 

Universitário do Norte – UNINORTE, mesmo que a disciplina a ser aproveitada exceda esta carga 

horária, lembrando que 01 (um) crédito corresponde a 20 horas/aula. 

5. Moradia, Transporte e Seguro Saúde 

O UNINORTE é responsável única e exclusivamente pela parte acadêmica do programa 

Internacional. Caso seja necessário, poderá direcionar a busca do aluno quanto a parte logística 

de obter moradia, passagens aéreas, transporte no local e seguro saúde.  

6. Visto de Estudante 

O visto de estudante é de responsabilidade do aluno. Conforme o país, a universidade emite um 

documento apropriado para o aluno solicitar o visto de estudante. Em alguns países, a Carta de 

Aceitação é suficiente, em outros é necessário ainda a entrega de uma lista de documentos, que 

variam de acordo com as exigências de acordo com o país de destino.  

7. Domínio do Idioma 

Algumas das Instituições de Ensino em outros países exigem uma prova de proficiência de 

idioma, outras não. Existem, ainda, Instituições que podem solicitar ao aluno que curse uma 

disciplina no idioma da Instituição de Destino durante o semestre cursado no exterior.  

Exames que podem ser realizados por instituições em Manaus: TOEFL, Cambridge e Provas de 

fluência em Francês.  

8. Reunião Pré-Embarque  

Antes da viagem para o país onde o aluno vai estudar, será realizada uma reunião com os alunos 

de intercâmbio junto com os seus responsáveis para esclarecer qualquer dúvida. Na ocasião 

serão feitas apresentações com as informações do funcionamento do intercâmbio e será 

possível esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. 

9. Frequências e Notas 

O aluno de intercâmbio vai aparecer normalmente na lista de frequência do UNINORTE, porém 

constará a informação de realização de intercâmbio em seu registro acadêmico. As frequências 

e notas de avaliação serão atualizadas pelas notas recebidas da Instituição de Destino do aluno 



 
no término do semestre letivo, via coordenação do curso e Secretaria de Registro Acadêmico 

(SRA). 

Caberá ao estudante, ao término do semestre letivo de intercâmbio, providenciar junto à 

Instituição de Destino, certidão de estudos e os conteúdos programáticos das disciplinas 

cursadas. Caso não receba a documentação imediatamente, antes de retornar ao Brasil, o aluno 

deverá solicitar formalmente estes documentos à Instituição de Destino, informando-se dos 

prazos e da forma de acesso a essa documentação, cabendo ao estudante monitorar para que 

a documentação lhe seja remetida em tempo hábil.  

O estudante, quando de seu retorno ao UNINORTE, deverá entregar ao International Office a 

certidão de estudos e os conteúdos programáticos das disciplinas cursadas para obter êxito na 

condição de deferimento no aproveitamento de estudos.  

10. Procedimentos Financeiros  

Durante o período de intercâmbio, a parcela da semestralidade deverá ser quitada em seu valor 

total vigente no semestre letivo do intercâmbio. O estudante deverá ter um responsável 

financeiro que responderá legalmente pelo pagamento das parcelas da semestralidade durante 

o período do intercâmbio.  

11. Estudantes com Bolsas e/ou Descontos 

As bolsas e descontos não se estenderão aos programas no exterior. O aluno bolsista deverá 

pagar a título de mensalidade no referido período, os valores vigentes para seu respectivo curso. 

Quando o aluno retorna à Instituição de Origem poderá ou não renovar a bolsa, de acordo com 

as normas e procedimentos do programa ao qual o aluno pertence.  

12. Renovação da matrícula 

O estudante obedecerá a todas as regras e prazos vigentes no Centro Universitário do Norte – 

UNINORTE em relação à renovação do semestre.  

Caso o aluno não esteja presente em função da duração do intercâmbio por prazo superior a um 

semestre, prevalecem os procedimentos de matrícula pela web, cabendo ao responsável 

financeiro o pagamento da 1ª parcela referente a renovação do semestre. 

PROGRAMAS INTERNACIONAIS CUSTOMIZADOS 

Desenvolvidos conforme o interesse e necessidade dos alunos, esses programas de curta 

duração englobam intercâmbios de curta duração, cursos de idiomas, cursos de férias, cursos 

de extensão internacionais e módulos internacionais.  

1. Requisitos 

Os alunos interessados em participar desses programas estão sujeitos às seguintes regras: 

a) Ser estudante regularmente matriculado na Uninorte 

b) Ter bom desempenho acadêmico  

c) Não ter ocorrências disciplinares 

d) Ter como se sustentar financeiramente no período do intercâmbio 

e) Não apresentar pendências acadêmicas/financeiras com o Uninorte 

f) Não ser autor ou réu de ações contra a mantenedora Uninorte 



 
g) Não estar em processo administrativo 

h) Possuir passaporte válido 

Cada programa é desenvolvido em conjunto com Instituições parceiras do UNINORTE, de forma 

que agreguem mais conhecimento e possam proporcionar experiências internacionais aos 

alunos.  

2. Critérios de Participação 

O aluno deverá dar entrada em seu processo de participação nos programas customizados 

conforme edital vigente de cada programa e orientações da Instituição que realizará o programa 

em parceria com o UNINORTE, afim de que haja tempo hábil para que todos os trâmites sejam 

realizados e a documentação necessária seja providenciada. 

O International Office conversa com o estudante e verifica se está dentro do perfil e possui os 

requisitos para realização do programa. 

3. Documentação para o programa customizado 

O Uninorte é responsável única e exclusivamente pela parte acadêmica do programa 

Internacional. A documentação é de inteira responsabilidade do aluno, ficando o Uninorte 

isento de qualquer responsabilidade quanto a solicitação de passaporte, visto ou qualquer outro 

documento necessário para a viagem e permanência do aluno no Exterior. Uma vez selecionado 

para o programa, o aluno deve entregar a seguinte documentação ao International Office do 

Uninorte: 

 Original e cópias do RG e CPF do aluno e seus responsáveis; 

 Original e cópia do Passaporte (pág. De identificação e de visto); 

 Cópia do comprovante de Residência; 

 Cópia do Comprovante de pagamento da renovação de matrícula 

 Assinatura do Contrato pelos responsáveis e pelo aluno 

 Assinatura do Contrato da Cessão das imagens pelo aluno. 

Lembrando que a documentação também será solicitada pela Instituição Parceira, de acordo 

com as especificidades de cada programa. 

Por meio do contrato de intercâmbio, o aluno compromete-se a dar continuidade às atividades 

propostas pela instituição de destino, representar dignamente o UNINORTE, obedecer às regras 

de conduta do país para onde embarcará, dentre outras cláusulas.  

4. Moradia, Transporte e Seguro Saúde 

O UNINORTE é responsável única e exclusivamente pela parte acadêmica do programa 

Internacional, por isso indica a seus alunos que verifiquem com a Instituição responsável pelo 

programa as orientações quanto a parte logística de obter moradia, passagens aéreas, 

transporte no local e seguro saúde.  

5. Visto de Estudante 

O visto de estudante é de responsabilidade do aluno. Conforme o país, a Instituição parceira 

emite um documento apropriado para o aluno solicitar o visto de estudante, se necessário. Em 



 
alguns países, a Carta de Aceitação é suficiente, em outros é necessário ainda a entrega de uma 

lista de documentos, que variam de acordo com as exigências de acordo com o país de destino.  

6. Domínio do Idioma 

Em casos de programas customizados, a proficiência no idioma do país de destino não é 

obrigatória, salvo casos específicos de acordo com cada programa.  

7. Reunião Pré-Embarque  

Antes da viagem para o país de destino, será realizada uma reunião com os alunos que irão 

participar, junto com os seus responsáveis, para esclarecer qualquer dúvida. Na ocasião, serão 

feitas apresentações com as informações do funcionamento do programa, e será possível 

esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. 

8. Procedimentos Financeiros  

O pagamento do programa customizado será realizado de acordo com os critérios estabelecidos 

pela Instituição Parceira e Uninorte.  

DICAS PARA UM BOM APROVEITAMENTO DOS PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO 

Quanto ao desempenho acadêmico: 

1. Sempre acompanhe seu desempenho (notas) na instituição de destino; 

2. Em caso de dúvidas relacionadas à nota, você deverá esclarecê-las antes do seu retorno 

ao Brasil, junto à instituição de destino nos períodos específicos de revisão; 

3. Verifique a nota mínima de aprovação. Em caso de Intercâmbio de Graduação, alunos 

reprovados não terão dispensa da disciplina no seu retorno ao Brasil, figurando a 

respectiva dependência em seu histórico escolar; 

4. O histórico que chegar ao Uninorte será considerado oficial e integralmente para fins de 

convalidação. 

Quanto a frequência de participação durante o intercâmbio: 

1. A frequência é OBRIGATÓRIA. Aproveite a oportunidade e aprenda o máximo que puder 

durante o seu intercâmbio; 

2. Qualquer emergência que ocorra e o faça perder alguma aula, ou atividade, deve ser 

justifica junto ao professor ou responsável pelo programa; 

3. Reiteramos a necessidade do seu comprometimento para evitar a situação 

desagradável de reprovações e não aproveitamento das atividades durante os 

programas. 

Quanto ao acompanhamento das aulas e/ou atividades:  

1. Esclareça suas dúvidas em sala de aula, alinhe as atividades a serem desenvolvidas e não 

acumule conteúdo para estudos; 

2. Sempre arquive o seu login e senha de acesso ao site da instituição de destino, além dos 

nomes e e-mails dos docentes e/ou responsáveis pelas atividades durante o 

intercâmbio, mesmo após o seu retorno ao Brasil; 

3. Acompanhe o calendário acadêmico e calendário de atividades da instituição de 

destino; 



 
4. Confirme, antes de retornar ao Brasil, se a grafia do seu nome está correta junto a 

instituição de destino, para evitar que o seu certificado fique incorreto. 

 

 

 


