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General Information
Address

Informações Gerais
Endereço

Tel.
Fax.
Email
Website
Board

Unidade de Negócios e Relações
Internacionais, UNISINOS
Av. Unisinos, 950
Bairro Cristo Rei
CEP 93022-000
São Leopoldo/RS
+55 (51) 3590.8237
+55 (51) 3590.8899
nri@unisinos.br
www.unisinos.br
Prof. Ms. Cristiano Richter
(engrichter@unisinos.br)
Profa. Dra. Carla Mendonça
(carlamendonca@unisinos.br)
Andressa Reis
(agreis@unisinos.br)
Jamili Immig
(jamiimmig@unisinos.br)

Tel.
Fax.
E-mail
Website
Diretoria
Gerência
Mobilidade
Acadêmica

Management
Academic Mobility

Application Deadline
First semester
Second semester

Applicants
Will be able to participate in Unisinos Students Exchange
Program foreign students enrolled at one of our partner
universities. In order to participate, the student must first
contact the International Affairs office of its home institution
in order to verify the necessary procedures. Students who
meet the prerequisites of the home institution must be
nominated to participate in the program.

30 de setembro – 30 de novembro
28 de fevereiro – 30 de abril

Procedures
1.

Processo de candidatura para o Programa de
Mobilidade Acadêmica UNISINOS

2.

Candidatos

The home institution selects the student, according to
their prerequisites, and nominates them as exchange
students.
Students fill out the Application Form for the
Undergraduate Exchange Program, available at:
www.unisinos.br/global (Prospective Students >
International Programs > Undergraduate Exchange
Program), uploading the following documents:
a)

Poderão participar do Programa de Mobilidade Acadêmica UNISINOS
estudantes estrangeiros regularmente matriculados em uma de nossas
universidades parceiras. Para participar, o estudante interessado deverá
primeiramente entrar em contato com o setor de Relações
Internacionais de sua instituição, a fim de verificar os procedimentos
necessários. Os estudantes que cumprirem os pré-requisitos da
instituição de origem deverão ser nomeados para participar do
programa.

Av. Unisinos, 950

Caixa Postal 275

Fone: 55 (51) 3590-8831

CEP 93022-000

th
th
September 30 – November 30
th
th
February 28
– April 30

Application process for UNISINOS Undergraduate
Exchange Program

Prazo para submissão das candidaturas
Primeiro semestre
Segundo semestre

Unidade de Negócios e Relações
Internacionais, UNISINOS
Av. Unisinos, 950
Bairro Cristo Rei
CEP 93022-000
São Leopoldo/RS
+55 (51) 3590.8237
+55 (51) 3590.8899
nri@unisinos.br
www.unisinos.br
Prof. Ms. Cristiano Richter
(engrichter@unisinos.br)
Profa. Dra. Carla Mendonça
(carlamendonca@unisinos.br)
Andressa Reis
(agreis@unisinos.br)
Jamili Immig
(jamiimmig@unisinos.br)

b)
c)
d)
3.

Unisinos, after the student acceptance through the
program’s chair, sends the Letter of Acceptance to the
student.

São Leopoldo

Fax: 55 (51) 3590-8899

Statement of the International Affairs at the
home university, confirming that the student
has been selected to participate in the
exchange program.
Official transcript from the home university and
translated copy into Portuguese (if applicable).
Passport copy.
2 photos 3x4.

Rio Grande do Sul

http://www.unisinos.br

Brasil
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Procedimentos

Tuition and fees
The payment of credits in case of academic mobility
through partner institutions is held at the home university.
The language course of Portuguese for foreigners, since it
is part of the institution’s Institute of Languages, is
charged separately, according to the contracted hours.
The use of other university services (photocopying, gym
etc.) can also result in charging.

1. A instituição de origem seleciona o estudante, de acordo com seus
pré-requisitos, e os nomeia como estudantes de mobilidade.
2. Os estudantes realizam o preenchimento do Formulário de Inscrição
para Mobilidade, disponível no site: www.unisinos.br/global
(Prospective Students > International Programs > Undergraduate
Exchange Program), fazendo o upload dos seguintes documentos:

Academic Information
Academic Calendar

a) Declaração das Relações Internacionais da universidade de
origem, onde conste que o estudante tenha sido selecionado
para participar do Programa.

Programs
information
Syllabus inquiry

b) Histórico escolar oficial da universidade de origem e via
traduzida em português, se aplicável.

c) Cópia do passaporte.
d) 2 fotos 3x4.

Courses choice

3. A Unisinos, após a aceitação do estudante via coordenação de curso,
envia a carta de aceitação ao estudante.

Courses in English

Enrollment

Pagamento dos créditos
O pagamento dos créditos, no caso da mobilidade através de
instituições conveniadas, é realizado na universidade de origem dos
estudantes. O curso de português para estrangeiros, por fazer parte do
Instituto de idiomas da instituição, é cobrado separadamente, de
acordo com as horas contratadas. A utilização de demais serviços da
universidade (fotocópias, academia etc.) também pode acarretar em
cobrança.

Portuguese for
foreigner

Informações Acadêmicas
Calendário
Acadêmica
Informações sobre os
cursos
Consulta as ementas

Disciplinas em inglês

Matrícula

Português para
estrangeiros

Av. Unisinos, 950

O calendário completo está disponível para
consulta em:
http://www.unisinos.br/institucional/calend
ario-academico
http://www.unisinos.br/graduacao/

Academic
transcripts

http://www.unisinos.br/aplica/ementas/
Os estudantes podem escolher disciplinas
de diferentes cursos, desde que haja
aprovação da instituição de origem.
http://www.unisinos.br/global/pt/program
as-internacionais/disciplinas-deintercambio/
A matrícula será realizada antes da
chegada do estudante na universidade, de
acordo com o plano de estudos
estabelecido no formulário de inscrição.
Para efetivá-la, a Unisinos entrará em
contato com o estudante para passar mais
informações sobre a grade de horários.
Posteriormente, ela poderá ser alterada até
a segunda semana de aulas.
O Unilínguas oferece um curso para os que
queiram aprender Português, bem como os

Caixa Postal 275

Fone: 55 (51) 3590-8831

CEP 93022-000

The whole calendar is available
at:
http://www.unisinos.br/instituci
onal/calendario-academico
http://www.unisinos.br/graduac
ao/
http://www.unisinos.br/aplica/e
mentas/
Students can choose courses
from different programs, if they
are approved by their home
institution.
http://www.unisinos.br/global/pt
/programasinternacionais/disciplinas-emingles/
The enrollment will be held
before the student's arrival at
the university, according to the
syllabus set out in the
application form. In order to do
it, Unisinos will contact the
student to send more
information about the schedule
grid. Subsequently, it can be
changed until the second week
of classes.
Unilínguas offers a course
designed for foreigners who
want to learn Brazilian
Portuguese, as well as its social
and cultural aspects. Besides the
class modality, classes are
offered under demand: the
student chooses the day of the
week, the dynamics used in
class and its location (at
Unilínguas in São Leopoldo or
Porto Alegre).
At the end of the semester,
transcripts with the grades
obtained will be sent to the
home institution up to 8 weeks
after the end of classes.

Accomodation
Unisinos doesn’t have a dormitory on campus. Thus, we
indicate the Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI).
Their accommodation options are available at:
http://www.cecrei.org.br/. In case of interest, the contact
should be done directly with its administration by email
cecrei@cecrei.org.br or by telephone 55 (51) 3081-4200 (in
Portuguese).
Visa
It is a student's responsibility to obtain a visa. All students
must apply for it at a Brazilian Consulate in their country’s
jurisdiction.
Health insurance
One of the documents requested to all foreign students for
obtaining the visa is the health insurance. Considering that
Unisinos does not provide it to the students, the health
insurance must be obtained in the student’s home country
before leaving. A copy of the student insurance will be
requested on the welcoming day. The health insurance must

São Leopoldo

Fax: 55 (51) 3590-8899

Rio Grande do Sul

http://www.unisinos.br

Brasil
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Históricos escolares

cover the period of stay abroad with a minimum coverage of:
(a) medical, hospital and dental costs; (b) transportation in
case of illness or accident; (c) funeral repatriation.

aspectos sociais e culturais da língua. Além
da modalidade através de turmas, as aulas
são ofertadas de acordo com a demanda:
o estudante escolhe o dia da semana, a
dinâmica a ser utilizada e o local das aulas
(no Unilínguas em São Leopoldo ou em
Porto Alegre).
Ao final do semestre, os históricos
escolares com as notas obtidas serão
enviados para a instituição de origem em
até 8 semanas após o final das aulas.

Acomodação
A Unisinos não possui alojamento em seu campus. Desta forma, indicase aos estudantes o Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI). As
acomodações estão disponíveis para consulta em:
http://www.cecrei.org.br/. Em caso de interesse, o contato pode ser
realizado diretamente com a administração do CECREI pelo e-mail
cecrei@cecrei.org.br ou pelo telefone 55 (51) 3081-4200.

Visto
É de responsabilidade do estudante obter seu visto. Todos devem
solicitá-lo no Consulado Brasileiro na jurisdição de seu país.

Seguro de saúde
Um dos documentos solicitados a todos os estudantes estrangeiros para
a obtenção do visto é o seguro de saúde. Como a Unisinos não conta
com seguro próprio para oferecer aos alunos, a sua contratação deve
ser realizada ainda em seu país de origem. Uma cópia do seguro será
solicitada ao aluno no dia de acolhida aos estrangeiros. O seguro de
saúde deve ser para todo o período de permanência no Exterior, com
cobertura mínima de: (a) despesas médicas, hospitalares e
odontológicas; (b) repatriação ou transporte em caso de acidente ou
enfermidade; e (c) repatriação funerária.

Av. Unisinos, 950

Caixa Postal 275

Fone: 55 (51) 3590-8831

CEP 93022-000

São Leopoldo

Fax: 55 (51) 3590-8899

Rio Grande do Sul
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