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Assessoria de Relações Internacionais
e Interinstitucionais

O programa tem como objetivo possibilitar aos alunos de graduação,
regularmente matriculados, e a um professor a oportunidade de aprendizado ou
aprofundamento de conhecimentos da língua e cultura espanhola.

Condições de Participação
Aluno:
Não ter participado em nenhum outro programa no exterior;
Possuir conhecimentos básicos de língua espanhola;
Quando de sua inscrição, ter integralizado, no mínimo, 40% dos
créditos obrigatórios previstos em seu curso;
Possuir coeficiente acima de 7,0;
Não possuir mais que 1 (uma) reprovação por semestre letivo.
Professor:
Ser professor da graduação;
Não ter participado de nenhum programa no exterior nos últimos 4
(quatro) anos;
Possuir produção sobre o tema Hispanidade;
Possuir conhecimentos básicos de língua espanhola.

Cursos Elegíveis
Direito, Arquitetura e urbanismo, Design, Arquivologia, Biblioteconomia,
Serviço Social, Filosofia, Ciências Sociais, Antropologia, História, Geografia,
Psicologia, Educação, Letras (todos os cursos), Artes, Música, Jornalismo,
Comunicação Social - Relações Públicas, Educação Física, Administração,
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas.

Período

Benefícios:

O curso de aprendizado ou aprofundamento de conhecimentos da língua e
cultura espanhola tem duração de
aproximadamente 3 (três) semanas.

Passagens aéreas (Brasil/Espanha/Brasil);
Hospedagem; 3 (três) Refeições diárias;
Despesas com Transportes previstas pelo
programa oficial do curso; Seguro Saúde
Internacional e de Vida.

BOLSAS Ibero-Americanas
Estudantes de Graduaçao

Incentiva e promove a mobilidade de estudantes de graduação durante o
período de seis meses entre universidades ibero-americanas participante do
Programa.

Condições de Participação
Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Universidade
Federal do Amazonas;
Possuir CR (coeficiente de rendimento) maior ou igual a 6 (seis);
No ato de sua inscrição ter integralizado no mínimo 40% e não mais
que 85% dos créditos obrigatórios previstos em seu curso;
Possuir conhecimento da língua espanhola (salvo para países lusófonos);
Não ter recebido bolsa de estudos do Programa Santander Universidades
ou de mobilidade internacional da UFAM.

Cursos Elegíveis

Período

Qualquer curso de graduação da
universidade.

Os alunos selecionados devem desenvolver
seus estudos durante o período de um
semestre.

Benefícios:

Será concedida bolsa no valor de € 3.000 euros. A bolsa será paga em
cota única ao estudante selecionado

Universidades Participantes
Universidade de Porto Rico (Porto Rico)
Universidade de Sevilha (Espanha)
Universidade de Valência (Espanha)
Universidade da Corunha (Espanha)
Universidade do Algarve (Portugal)

Universidade do Porto (Portugal)
Universidade do Minho (Portugal)
Instituto Politécnico de Bragança (Portugal)
Universidade dos Açores (Portugal)
Universidade do Aveiro (Portugal)
Universidade de Lisboa (Portugal)

ANDIFES
É um programa que possibilita alunos matriculados em cursos de
graduação das universidades federais associadas à Andifes, estudar um semestre
letivo em outra instituição federal.

Condições de Participação
Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Universidade
Federal do Amazonas;
Ter concluído pelo menos 20% da carga horária de integralização do
curso;
Possuir no máximo duas reprovações acumuladas nos dois períodos
letivos que antecedem o pedido de mobilidade.

Cursos Elegíveis

Período

Qualquer curso de graduação da
universidade.

Os alunos selecionados devem desenvolver
seus estudos durante o período de um
semestre.

Benefícios:

Bolsa no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) paga diretamente ao
estudante em cinco parcelas de R$ 600,00 durante o período de mobilidade.

PROGRAMA SANTANDER
REGIONAL
Possibilitar aos alunos da graduação da Universidade Federal do Amazonas a oportunidade de realizar estudos em Instituições Federais de Ensino da
Região Norte, participantes do Convênio ANDIFES/Santander.

Condições de Participação
Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Universidade
Federal do Amazonas;
Ter concluído pelo menos 20% da carga horária de integralização do
curso;
Possuir no máximo duas reprovações acumuladas nos dois períodos
letivos que antecedem o pedido de mobilidade.

Cursos Elegíveis

Período

Qualquer curso de graduação da
universidade.

Os alunos selecionados devem desenvolver
seus estudos durante o período de um
semestre.

Benefícios:

Bolsa no valor total de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) paga
diretamente ao estudante em cinco parcelas de R$ 600,00 durante o período de
mobilidade.

