
CALOUROS 2015 SEJAM BEM-
VINDOS !
É isso aí agora você faz parte da comunidade 
acadêmica da Ufam (alunos, professores e 
técnicos). Desejamos boas-vindas e uma trajetória 
acadêmica de sucesso. Leia aqui como se 
preparar para estudar no exterior. 

A  UFAM mais internacional
Por meio da Assessoria de 
Relações Internacionais (ARII) a 
Ufam tem estabelecido parcerias 
com instituições de diversos países 
e do Brasil. Todo esse esforço tem 
oportunizado aos membros da 
comunidade acadêmica vivenciar 
rico diálogo acadêmico-cultural 
com pessoas de vários países. 
Prepare-se e participe!

Plano de voo
Estudar em outro país é uma decisão a ser feita com 
antecedência, pois você concorrerá a uma bolsa. Nossa 
intenção é ajudá-lo a se preparar para participar dos 
Programas de Mobilidade oferecidos pela Ufam. Aproveite 
o 1º período para se municiar do máximo de informações 
e planejar sua vida acadêmica.

                                          
Estar regularmente matriculado em 
curso de graduação;
Possuir coeficiente maior ou igual a 
seis;                                              
Ter integralizado, no mínimo, 30% 
e, no máximo, 80% da
carga horária total do curso;
Atender a todos os requisitos 
previstos em edital;.

Inglês

 Espanhol

Francês

Japonês

CONECTE-SE, 
ESTUDE OUTRAS 

LÍNGUAS
A Ufam oferece por 
meio do Centro de 
Estudos de Línguas 

(CEL) aulas 
de:japonês, inglês, 
francês e espanhol.

Participar das atividades 
de ensino, pesquisa e 
extensão;                          
Publicar  em revistas 
científicas;                
Apresentar trabalhos em 
congressos;                      
Concorrer a prêmios de 
mérito acadêmico.

Assessoria de Relações
Internacionais 
Conectando culturas,
compartilhando saberes.

Critérios para concorrer ao intercâmbio 



Federal;
Possui estrutura administrativa e 
acadêmica;                                           
Uma reitoria e vice-reitoria;                                                                                                                      
Seis Pró-Reitorias                                Bramex                                            
19 órgãos suplementares;                     Mobilidade de alunos de 
15 unidades acadêmicas-capital; qualquer curso de graduação Mobilidades 
Possui mais de 300 laboratórios; para universidades associadas 
Oferece 116 cursos de ao Grupo Coimbra e vice-versa. 
graduação;                                     É prevista somente durante o Andifes Santander
34 Mestrados e 11 doutorados.                                                                     período de um semestre.Para a lunos  regu larmen te  

                                    mat r i cu lados  que  t enham 
Unibral                                            integralizado as disciplinas 
Executado pela CAPES em previstas para o primeiro ano ou 1º 
cooperação com o Serviço e 2º semestres letivos do curso e 
Alemão de Intercâmbio – DAAD, possuam, no máximo, uma 
podem participar docentes e reprovação por período letivo.
estudantes de qualquer área da 
graduaçãoSantander Regional
                                                  Concede bolsas de estudo para 
Santander Ibero-realização de mobilidade entre  
Americanas         universidades participantes do 
Oferece Mobilidade pelo período Programa Amazônia 2020 (Região 
de seis meses para universidades Norte).
ibero-americanas participantes 
do Programa.                                             

Presença da Ufam no interior                       
Santander Top Espanha A Ufam  atende 36 dos 62 
Mobilidade de três semanas para municípios do Amazonas, com 
Universidade de Salamanca, com  Campi instalados em Benjamim 
realização de curso de Cultura Constant, Humaitá, Parintins, Coari 
Espanhola.                                 e Itacoatiara.                    
                                                 
Santander Ibero-Americanas 
para Jovens Professores                                
O professor selecionado tem a 
oportunidade de realizar curso 

Ciência sem Fronteiras e/ou pesquisa em renomadas Preserve                       Oferecido pelo Governo Federal. universidades ibero-americanas.
O Campus da capital é o terceiro                                                    
maior fragmento verde em área Brafitec 
urbana do mundo e o primeiro Em parceria com a França para os 
do Brasil. cursos de Engenharia de Esse é um universo novo em sua                                                                          Produção,  Mecânica,  Civil,  vida.E pra começar que tal uma 

Elétrica,  de Materiais e  de SUPERPANORÂMICA da Ufam. 
Computação.
                                                     
Brafagri 
Mobilidade para universidades 
francesas na área de Ciências 
Agronômicas, Agro-alimentares e 
Veterinária. Podem participar 

Sua universidade é:             alunos de Agronomia e Zootecnia.
Instituição pública de ensino 
superior mantida pelo Governo 

BRASIL

EXTERIOR

          arii.ufam.edu.br

Assessoria de Relações
Internacionais 
Conectando culturas,
compartilhando saberes.

Expediente :                                                                              
Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais
Assessor Prof. Naziano Filizola
Jornalista responsável: Aldinéa de Paula – Mtb 200
Redação: Aldinéa de Paula.
Projeto Gráfico e edição: Leonilde Manassé Sedami Zanou
Impressão: Coordenação de Serviços Gráfico – Ufam
Av. Rodrigo Octávio, 6200, setor norte do Campus 
Universitário Senador Arthur Virgílio Filho Coroado 1                             
CEP 69077-000                                                                                
Fone (92) 3305-1753                                                             
E-mail:arii.ufam@gmail.com   

KEEP CALM
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