Apresentação
Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais –
ARII, é responsável pela política de internacionalização da
Ufam, bem como pela formalização de Acordos de Cooperação e Coordenação da Mobilidade Acadêmica “in” e “out”.
Em seu escopo de atuação cabe a ARII divulgar amplamente as oportunidades de estudos de graduação e
pós-graduação no Brasil e no Exterior.

Dialogue

Missão

arii.ufam.edu.br

Conectar a Ufam ao Brasil e ao exterior, valorizando a
interculturalidade como indutora da excelência acadêmica.

arii@ufam.edu.br

Áreas de atuação

3305-1753
/arii.ufam

Acordos

Centro Administrativo da Reitoria, 2º andar,
setor norte do Campus Senador Arthur Virgílio
Filho, próximo à Faculdade de Direito.
8 às 12h e das 13 às 17h

Mobilidade
Acadêmica

Conectando culturas,
compartilhando saberes

Foto Juscelino Simões

arii.ufam.edu.br

Comunicação
e Tecnologia

O que é Mobilidade Acadêmica?
A Mobilidade Acadêmica possibilita aos alunos, docentes e
técnicos estudar em outra instituição, nacional ou internacional, pelo período máximo de até um ano e meio.

Internacionais

Como realizar Mobilidade por meio
de Acordo de Cooperação?
Para realizar Mobilidade por meio de Acordo de Cooperação
siga os seguintes passos:

Defina universidade no exterior que você deseja estudar

Como posso realizar Mobilidade?
Os interessados em realizar Mobilidade devem acompanhar
a divulgação dos editais ou procurar a ARII para celebração
de Acordo de Cooperação que permita ao aluno realizar
estudos em outra universidade.

Como me preparar para
Mobilidade?
Mantenha-se matriculado regularmente
Mantenha seu coeficiente de rendimento maior
ou igual a 6 (seis)
Mantenha histórico sem reprovações
Participe dos projetos de Extensão, Pesquisa e Ensino
Publique artigos em Revistas Científicas
Domine um idioma estrangeiro, principalmente inglês

PAEC
Programa de mobilidade IN ofertado pela Organização dos Estados
Americanos (OEA) e o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB).
PLI
Voltados para as licenciaturas de Biologia, Física, Matemática, Química e
Português, o Programa de Licenciaturas Internacionais é subsidiado pela
Capes.

Inicie diálogo com esta universidade para saber quais são
as exigências para celebração do Acordo;

Bramex
Consiste no intercâmbio com bolsa entre acadêmicos do Brasil e do México.

Procure a ARII para saber se existe Acordo assinado com
esta universidade. Em caso negativo, solicite a celebração.

Bracol
Programa de Mobilidade IN e OUT entre Universidades brasileiras e
colombianas.

Encontre na Ufam professor que fique responsável pelo
Acordo;

Obs.: Os Acordos de Cooperação geralmente não oferecem
bolsa, sendo responsabilidade do aluno se manter no exterior.

Programas de Mobilidade
administrados pela Ufam

Nacionais
Andifes Santander
Oferece bolsas para universidades brasileiras pelo período de um semestre

Exames de Proficiência mais aceitos no exterior

Planeje suas finanças

Inglês
Principais testes de proficiência em inglês, o TOEFL e IELTS exigem nota
de 0 a 120. O primeiro é mais utilizado nos EUA e o segundo, na Europa.
http://icbeu.com/educationusa/
http://icbeu.com/educationusa/
http://icbeu.com/educationusa/

Quando posso realizar Mobilidade?

https://www.britishcouncil.org.br/exame/ielts/testes-valores-locais
https://www.britishcouncil.org.br/exame/ielts/testes-valores-locais

https://www.britishcouncil.org.br/exame/ielts/testes-valores-locais
https://www.britishcouncil.org.br/exame/ielts/testes-valores-locais

Espanhol

É condição impreterível que o discente tenha integralizado 20% ou no máximo 90% da carga horária total do curso
para pleitear qualquer tipo de Mobilidade.

Os testes DELE e SIELE avaliam as competências e níveis de fluência da
lingua (do A1 ao C2). Na Ufam, o curso de Língua e Literatura Espanhola
é responsável pela aplicação do DELE.
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es

https://examenes.cervantes.es/es/siele/que-es
https://examenes.cervantes.es/es/siele/que-es

https://examenes.cervantes.es/es/siele/que-es
https://examenes.cervantes.es/es/siele/que-es

Francês
No Brasil, a Aliança Francesa é a única instituição autorizada a aplicar
os teste DELF e DALF. A maioria das universidades exige comprovação
nos níveis B2 ou C1.
http://clients.mathieubocher.com/alliance_fr/exames/delfdalf/
http://clients.mathieubocher.com/alliance_fr/exames/delfdalf/
http://clients.mathieubocher.com/alliance_fr/exames/delfdalf/
http://clients.mathieubocher.com/alliance_fr/exames/delfdalf/
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