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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Programa de 

Mobilidade Acadêmica Internacional do Centro Universitário do Norte - UNINORTE com 

Instituições de Ensino Superior integrantes da Rede Laureate e outras instituições 

parceiras.  

 

§ 1º O Programa destina-se a estudantes regularmente matriculados em 

cursos de Graduação da UNINORTE para o Programa de Semester Abroad e a 

estudantes regularmente matriculados em cursos de Graduação e Pós-

graduação, modalidade presencial da UNINORTE bem como egressos da 

instituição para os Programas de Curta Duração ou Extensão tais como: idiomas, 

expedições, e outros não ligados ao currículo acadêmico dos estudantes. 

 

§ 2º A duração do intercâmbio é de, no máximo, dois (02) semestres 

letivos para os estudantes que participem do Programa de Semester Abroad 

respeitando as regras da instituição de destino ou ainda os critérios do 

International Office para com alguns acordos específicos entre universidades 

parceiras, devendo acontecer do 3º ao penúltimo semestre em curso do 

estudante. Os Programas de Curta Duração ou Extensão podem variar de acordo 

com a proposta do curso ou em alguns casos, desejo do participante. 

  

CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 2º Para participar do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, o 

estudante da UNINORTE deve: 
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§ 1º Programa de Semester Abroad – Intercâmbio Semestral: 

 

I. estar regularmente matriculado na instituição, desde que não seja no primeiro 

ou último ano da estrutura curricular, respeitadas as restrições específicas de 

cada curso;  

II. ter cursado pelo menos um semestre letivo na UNINORTE;  

III. apresentar bom índice de rendimento acadêmico, média geral global igual ou 

superior a 5,0 (cinco);  

IV. não apresentar registro de sanções disciplinares em seu histórico escolar;  

V. estar adimplente com mensalidades junto à Mantenedora;  

VI. não estar com a matrícula atual sub judice;  

VII. não ser autor ou réu de ação judicial contra a Mantenedora;  

VIII. obter parecer favorável do Coordenador do curso;  

IX. comprovar a proficiência na língua estrangeira quando solicitado pela 

instituição de destino.  

§ 2º Programas de Curta Duração ou Extensão: 

 

I. estar matriculado regularmente na instituição ou ser egresso da instituição;  

II. apresentar bom índice de rendimento acadêmico, média geral global igual ou 

superior a 5,0 (cinco), quando for aluno em curso;  

III. não apresentar registro de sanções disciplinares em seu histórico escolar;  

IV. estar adimplente com mensalidades junto à Mantenedora;  

V. não estar com a matrícula atual sub judice;  

VI. não ser autor ou réu de ação judicial contra a Mantenedora;  

VII. comprovar a proficiência na língua estrangeira quando solicitado pela instituição 

de destino.  
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CAPÍTULO III 

DA INSCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 

Art. 3º. Para participar do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, o 

interessado deverá realizar a sua inscrição, pessoalmente, no International Office com 

um semestre de antecedência à realização do intercâmbio. 

 

Parágrafo único. No ato da sua inscrição, o estudante deve informar, obrigatoriamente, 

o programa que deseja participar, bem como o país e a universidade de sua preferência, 

além das informações pessoais e acadêmicas. 

 

Art. 4º. Em havendo maior demanda por intercâmbio e a necessidade de seleção, 

terá prioridade o estudante com maior índice de rendimento acadêmico. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

ESTUDOS 

 

Art. 5º. O plano de estudos de cada estudante em intercâmbio será feito mediante 

a observância das seguintes ações: 

 

I. O International Office providenciará junto a cada Instituição de destino, sendo 

esta integrante da Rede Laureate ou parceira da UNINORTE, informações 

acadêmicas necessárias à elaboração dos planos de estudos, para construção e 

validação dos Coordenadores de Curso; 

II. O coordenador de curso, com base nas informações recebidas, elaborará uma 

grade de equivalências, considerando tanto a equivalência por conteúdo e 

carga horária quanto por habilidades e competências; 

III. O coordenador de curso elaborará o plano de estudo de cada estudante, 
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visando estabelecer o máximo de equivalências com as disciplinas integrantes 

da série de vínculo do aluno no semestre de intercâmbio; contudo, nos casos 

aonde as equivalências não são possíveis, ou quando a dispensa de disciplina 

não seja o principal motivo do desejo da experiência de mobilidade acadêmica 

internacional do aluno, o coordenador de curso deverá prestar todas as 

orientações necessárias para auxiliar o estudante na escolha das disciplinas a 

cursar na instituição de destino;  

IV. Caberá ao Coordenador de curso efetuar o aproveitamento de estudos, 

observadas as seguintes normas: 

a) aproveitamento integral de disciplina cursada equivalente à exigida na matriz 

curricular do curso, observados conteúdos e carga horária; 

b) o aproveitamento de disciplina congênere ou complementar poderá ser 

realizado, observado o conteúdo e carga horária exigida; 

c) o aproveitamento de estudos será possível considerando as habilidades e 

competências desenvolvidas na disciplina, atendendo ao que foi estabelecido 

na grade de equivalências; 

d) no aproveitamento de estudo prevalece a carga horária da disciplina exigida na 

UNINORTE, mesmo que a cursada seja superior. 

V. Concluído o plano de estudos, caberá à Coordenação de curso: 

a) emitir parecer decisório à participação do estudante no Programa de 

Intercâmbio; 

b) dar conhecimento ao estudante da decisão, registrando os motivos em caso de 

negativa de recebimento da mesma; 

c) comunicar ao International Office o estudante aprovado para participar do 

Programa de Intercâmbio por meio do Indication Form. 

 

Art. 6º. O estudante deverá tomar as providências relativas ao intercâmbio 

somente após ter o seu plano de estudos aprovado pelo coordenador do curso. 
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Parágrafo único. Os Programas de Curta Duração ou Extensão possuem plano de 

estudo próprio. Qualquer necessidade de validação ou aprovação da coordenação de 

curso será sinalizada caso a caso, de acordo com o pré-requisito do programa a partir da 

orientação do International Office. 

 

CAPÍTULO V 

DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE ESTUDOS PELO ESTUDANTE 

 

Art. 7º. O processo de inscrição nos programas internacionais é contínuo e deve 

iniciar sempre com antecedência de até 6 meses em relação ao período de embarque 

do interessado especialmente considerando que calendário, pré-requisitos e 

procedimentos em relação a cada Instituição de Destino pode variar. 

Parágrafo único. Considera-se “Instituição de Destino” a Instituição de Ensino 

Superior que receberá o aluno da UNINORTE selecionado para participação do Programa 

de Mobilidade Acadêmica Internacional. 

Art. 8º. É obrigatório ao estudante cumprir integralmente o plano de estudos na 

forma definida pelo Coordenador do curso, de modo que possa integralizar as disciplinas 

do período curricular de sua matrícula de vínculo na UNINORTE. 

Art. 9º. O estudante que cursar disciplina que não integra o plano de estudos 

proposto, no aproveitamento de estudos da mesma na UNINORTE levar-se-á em conta 

as regras institucionais de equivalência em carga horária e conteúdo programático. 

Parágrafo único. Não identificada a equivalência de conteúdos, o 

aproveitamento da carga horária será considerado para Atividades Complementares, de 

conformidade com o seu Regulamento. 

Art. 10⁰. Havendo necessidade, o plano de estudos proposto poderá sofrer 

adequações, mediante necessidade da instituição de destino considerando limite de 

vaga na disciplina pretendida, não oferta da disciplina, exigência de pré-requisito, etc. 

Art. 11⁰. Após voltar do intercâmbio, o aluno, portando histórico e formulário de 

equivalência devidamente assinado pelo coordenador do curso, deve abrir 
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requerimento na Central de Atendimento Aluno para solicitar o aproveitamento das 

disciplinas. 

 

CAPÍTULO VI 

DO FINANCEIRO 

 

Art. 12⁰. Para os Programas de Semester Abroad, nos casos de ingresso do 

estudante em instituição de destino que possua acordo de reciprocidade na parte 

financeira com a UNINORTE, o estudante deverá manter-se matriculado em situação de 

intercâmbio na UNINORTE e pagar regularmente as parcelas da semestralidade, sendo 

isento de mensalidades na instituição de destino, exceto taxas acadêmicas específicas que 

vierem a ser cobradas pela instituição de ensino anfitriã. 

Art. 13⁰. Para os Programas de Curta Duração ou Extensão, os pagamentos não 

possuem relação com as parcelas da semestralidade dos estudantes na UNNORTE. Os 

interessados em participar desses programas devem pagar as taxas indicadas pelo 

programa desejado, seguindo as orientações de pagamento do mesmo. 

Parágrafo único. O estudante que dispõe de benefícios de FIES e PROUNI, bem 

como outras bolsas, financiamentos ou descontos, deve seguir as orientações do 

regulamento de cada benefício para avaliar as condições para a participação nos 

programas internacionais da instituição. 

Art. 14⁰. O estudante deverá ter um responsável financeiro que responderá 

legalmente pelo pagamento das parcelas da semestralidade durante o período do 

intercâmbio. 

Parágrafo único. As informações relativas ao responsável financeiro serão registradas 

no Termo De Compromisso Para Intercâmbio. 

 

CAPÍTULO VII 

DA DOCUMENTAÇÃO 
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Art. 15⁰. 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, que deverão ser entregues ao International Office 

para exame, com vista ao aproveitamento dos estudos. 

 

§ 1º Caso a documentação de que trata o caput não seja disponibilizada ao 

estudante, antes do seu retorno à UNINORTE, a mesma deverá ser formalmente 

requerida, obtendo as instruções para o recebimento da mesma, quando não for de 

procedimento desta instituição enviar a documentação oficial para o International 

Office da UNINORTE. 

 

§ 2º Cabe ao estudante monitorar para que a documentação acadêmica emitida 

pela instituição de destino seja remetida ao International Office em tempo hábil. 

 

Art. 16⁰. Deverá o estudante 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. 

 

Art. 17⁰. Ao International Office caberá informar o recebimento da 

documentação acadêmica que será entregue ao estudante imediatamente após a sua 

recepção, não podendo, portanto, se responsabilizar pela emissão do documento 

junto à universidade de origem bem garantir ou exigir prazo para a entrega dos 

documentos. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA CONVALIDAÇÃO DOS ESTUDOS 
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Art. 18⁰. O encaminhamento do processo de requerimento de aproveitamento 

de disciplina é de inteira responsabilidade do estudante, que após receber do 

International Office, o Histórico ou Certificado das disciplinas cursadas enviado pela 

instituição de destino ou mesmo tendo recebido o documento diretamente da 

instituição de destino, deverá abrir requerimento junto à CAA – Central de 

Atendimento ao Aluno.  

 

Art. 19⁰. Para a dispensa de disciplina o estudante deverá juntar ao 

requerimento além da documentação expedida pela instituição de destino, o 

Indication Form com o Plano de Estudos com as assinaturas do Coordenador de Curso, 

International Office e a do próprio estudante. 

 

Art. 20⁰. Disciplina cursada pelo estudante e que não integre seu plano de 

estudo, poderá ser aproveitada, a critério do coordenador do curso, em substituição 

a disciplina eletiva ou a disciplina de conteúdo programático aberto ou variável. 

 

Art. 21⁰. A tramitação do pedido de aproveitamento de estudos obedece à rotina 

estabelecida em normas específicas da UNINORTE. 

 

CAPÍTULO IX 

DA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

Art. 22⁰. O estudante obedecerá a todas as regras e prazos vigentes na 

UNINORTE em relação à renovação semestral da matrícula. 

 

Art. 23⁰. O estudante fará a renovação da matrícula para a série imediatamente 

seguinte àquela de sua última matrícula, devendo posteriormente providenciar seu 

vínculo a disciplina em regime de adaptação ou em regime de dependência. 
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Art. 24⁰. A disciplina em que o aluno não obtiver aprovação representará 

dependência que deverá ser cursada pelo aluno na UNINORTE, devendo arcar com o 

ônus financeiro correspondente. 

 

Art. 25⁰. 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 da 

semestralidade (matrícula). 

 

 

CAPÍTULO X 

DO ARQUIVO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO INTERCÂMBIO 

 

Art. 26⁰. Concluído o aproveitamento de estudos e respectivos registros 

acadêmicos, o processo será encaminhado à Secretaria de Registro Acadêmico. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 27⁰. Os casos omissos deste Regulamento são dirimidos pelo International 

Office e Reitoria da UNINORTE, sempre em consonância com o Estatuto e o Regimento 

Geral da Instituição. 

 

Art. 28⁰. Este Regulamento, após sua aprovação entra em vigor na data da 

respectiva Resolução, respeitadas as demais formalidades legais. 


