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sob o n° 03.108.082/0001-80, representada na forma
de sens atos constitutivos, toma publico, por meio
deste Edital, o processo seletivo para participa9ao do
programa de intercambio que serao oferecidos no
primeiro semestre de 2020.

Universidade CatdUca de Felrdpolis

SOBRE O EDITAL

Este Edital e o instrumento que prestara todos os
esclarecimentos necessaries para os candidates ae
Pregrama de Intercambie, ne primeire semestre de
2020.

Assim, tante a AFCP/UCP quante e candidate
estarao vinculades a cumprir as regras e inferma96es
estabelecidas e divulgadas neste instrumento.

Diividas que permane9am apes a leitura de Edital
pederae ser elucidadas per meie de centate com a
Institui9ae atraves de telefene (24) 2244-4089 eu de
e-mail intercambio(a)ucp.br.
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1

DO PERIODO DE CANDIDATURAS

Art. 1" - O aluno interessado em candidatar-se ao processo seletivo de intercambio devera
observar o prazo para a submissao da candidatura, sendo este: de 2 a 25 de setembro de 2019.

2

VAGAS DO PROGRAMA DE INTERCAMBIO

Art. 2® - As vagas ofertadas encontram-se no Apendice I deste Edital e sac oferecidas de acordo
com a disponibiliza9ao pelas Institui9oes conveniadas a UCP.

Art. 3° - A classifica9ao dos alunos se dara com base nos criterios que podem ser observados no
item 6 deste Edital. Em alguns casos, as vagas poderao ser disputadas em ampia concorrencia
pelos alimos, isso significa que todos os alunos de todos os cursos concorrerSo as mesmas
vagas.

3

PRE-REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

Art. 4® - Para que os alunos/candidatos estejam aptos a participar do certame deverao:
i. Estar regularmente matriculado na UCP, tanto no momento da candidatura quanto no 1°
ii.

semestre de 2020;
Em se tratando de candidaturas de alunos decorrentes dos cursos de gradua9ao: ter

cursado 01 (um)semestre complete no ato da candidatura e estar matriculado, pelo menos,
ha 02 (dois) periodos subsequentes na Universidade Catolica de Petropolis ate dezembro
de 2019;

iii.

Em se tratando de candidaturas de alunos decorrentes dos cursos de p6s-gradua9ao stricto
sensu: ter cursado, pelo menos,01 (um)semestre complete ate dezembro de 2019;
iv. Ter, no ato da pre-candidatura, todos os documentos discriminados no item
Paragrafo unico: Nao serao aceitas inscri9oes cuja documenta9ao esteja incompleta.

4

DO PROCEDIMENTO PARA A CANDIDATURA

Art. 5® - Atraves do link disponibilizado no sitio virtual da Universidade Catolica de Petropolis, os
alunos deverao realizar o preenchimento de um formul&io de Inscri9ao Preliminar.
Paragrafo Primeiro: Apos a finaliza9ao, toda a documenta9ao anexada passara per uma
conferencia.

Paragrafo Segundo: Em case de algum dociomento estar em desconformidade com o exigido per
este Edital, a prd-candidatura ficara com o status de pendente, ocasiao em que o alimo/candidato
recebera mn e-mail com os direcionamentos necessmos d formaliza9ao de sua inscri9ao.
Paragrafo Terceiro: Apenas o preenchimento do formulario nao garante a inscri9ao do
aluno/candidato para o processo seletivo, devendo ser observados todos os demais procedimentos
previstos no edital.
P^gina 4 de 10
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Art. 6° - Apos o preenchimento do formulario de Inscrifao Preliminar, o alimo devera comparecer
ao Nucleo Intemacional de Intercambio e Coopera9ao Cientifica - NIICC para a finaliza9ao da
candidatura com a assinatura dos demais documentos.

5

DA DOCUMENTACAO EXIGIDA

Art. 7" - A adequa9ao dos documentos entregues e de inteira responsabilidade do candidato e a
ausencia de quaisquer dos documentos obrigatorios implica a desclassifica9ao do candidato.
5.1 DA DOCUMENTACAO EXIGIDA NO ATO DA PRE-CANDIDATURA

Art. 8" - Todos os candidatos deverao fazer upload, ate o prazo improrrogavel de 25 de setembro
de 2019,dos seguintes documentos:
i. Carta de apresenta9ao pessoal: Destinada a Institui9ao para a qual o aluno esta se
candidatando, escrita no idioma desta. Haja vista que se trata de uma apresenta9ao pessoal
do candidato, nao ha modelos dispomVeis no NIICC. Se o candidato se inserever para a
sele9ao de Universidades de idiomas distintos, deverao ser entregues cartas de
apresenta9ao que satisfa9am aos idiomas necessarios.
ii. Carta de Recomenda9ao: Fomecida pelo Coordenador do Curso de origem do candidato.
imprescindivel que a carta de reeomenda9ao seja individualizada, nao havendo modelos
disponiveis junto a coordena9ao do NIICC. O posicionamento contrario a postula9ao do
candidato por parte do Coordenador, implica na elimina9ao do candidato do certame.
iii. Copia do passaporte valido: A copia do passaporte apresentada a epoca da candidatura
devera apresentar validade superior ao tempo de dura9ao do intercambio.
iv. Carta de ciencia/concordancia dos responsaveis financeiros (Modelo disponivel no
apendice 03 deste edital): A carta devera referir-se tanto ao compromisso de pagamento da
semestralidade jimto a UCP, quanto as despesas de estadia, alimenta9ao e transporte
intemacional e local.

V.

Certidao negativa de feitos criminals: A referida certidao podera ser obtida nos sites da
Justi9a Federal e da Policia Federal ou presencialmente no cartorio distribuidor do Forum
Desembargador Felisberto Monteiro Ribeiro Neto (Endere9o: Avenida Bar5o do Rio
Branco, n° 2.001 - Petropolis/RJ);

vi.

Atestado medico de doen9a pre-existente e prescri9ao de medica9ao de uso contfnuo: O
candidato devera apresentar atestado medico em que conste a existencia ou nao de
doen9as pre-existentes e/ou alergias, bem como prescri9oes medicas a medicamentos de
uso contfnuo.

5.2 DOS DOCUMENTOS PARA A FORMALIZACAO DA CANDIDATURA

Art. 9° - Apos o envio da documenta9ao a que se refere o artigo supra, o aluno/candidato devera

comparecer ao NIICC para a assinatura dos seguintes documentos:
i.

Termo de Compromisso;
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ii.
iii.

6

Carta de concordancia e responsabilidade para com o acompanhamento das aulas na
institui^ao anfltria ministradas no idioma local.
Termo de Compromisso pela Contrata9ao de Seguro de Saude intemacional com cobertura
para o pafs ao qual esta fazendo a postula9ao: o candidato devera fazer prova da
contrata9ao do seguro ate 1 (um) m6s antes do embarque, sob pena de ter cancelada a sua
aceita9ao na Institui9ao anfitria.

CRITERIOS DE SELECAO

Art. 10° - Para que seja feita a classifica9ao dos candidates, serao considerados os seguintes
criterios;

i.

ii.

O CR - "coeficiente de rendimento";

Participa9ao das Reunioes e/ou Entrevistas;

iii. Obten9ao de Parecer Psicologico Favoravel;
iv. Comprovar a viabilidade de obten9ao de Medicamentos de Uso Continuo.
Paragrafo Primeiro: A UCP disponibilizara psicologa competente para realizar entrevistas e
atividades, atraves das quais possa ser expedido parecer quanto a aptidao do candidato para as
experiencias caracteristicas do intercambio. Este exame acontecera no dia 30 de setembro de
2019, cujo horario sera posteriormente divulgado.
Paragrafo Segundo: O candidato devera comprovar, atraves de documentos, a viabilidade de
obten9ao dos medicamentos de uso continuo que Ihe tenham sido prescritos anteriormente a
candidatura, bem como a possibilidade de manuten9ao de tratamento ao qual se submeta no
momento da candidatura, no pais para o qual pretende viajar

7

RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO SELECIONADO

Art. 11 - E de inteira responsabilidade do candidato a contrata9ao de Seguro Medico Intemacional,
com cobertura para o pais para o qual esta fazendo a postula9ao. Tal presta9ao e oferecida por
empresas seguradoras de uma forma geral.
Paragrafo Unico: A AFCP/UCP nao fara indica96es de empresas.
Art. 12 - As providencias necessarias para a obten9ao do visto de estudante para os paises que
assim o exigirem, sao de inteira responsabilidade do candidato.
Paragrafo Primeiro: O visto de Estudante deve ser pleiteado junto ao Consulado do Pais em

que se encontra a lES para qual o candidato postula. Cada pais estipula regras proprias para a
concessao do visto. Assim, o estudante devera consultar os tramites para a emissao diretamente
aos consulados pertinentes. E aconselhavel que o candidato verifique, anteriormente, como o
processo de agendamento de visto se encontra, para que evite problemas posteriores com sua
entrada no pais escolhido.
Paragrafo Segundo: Os alunos que possuem a nacionalidade do pais para o qual estao
embarcando ou nacionalidade aceita sem restri96es neste pais, estao dispensados da contrata9ao
de Seguro Medico Intemacional e obten9ao de Visto.
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Art. 13 - E de responsabilidade do candidate os custos com passagens aereas, estadia e alimenta9ao
durante o periodo em que estiver realizando o intercambio, salvo se oferecido pela Instituifao
acolhedora.

Paragrafo unico: Em caso de oferecimento pela Institui9ao acolhedora, a UCP nao tem qualquer
vinculo ou contato com esses locals, sendo a referenda fomecida em carater meramente
informativo.

Art. 14 - Os alimos selecionados deverao assinar o Termo de Compromisso de Intercambio que
e aditivo ao contrato semestral de prestagao de serviQO, apos a aceitagao da institui9ao
acolhedora;

8

DIVULGACAO DO RESULTADO DA PRE-SELECAO

Art. 15 - O resultado da pre-sele9ao sera divulgado no site da UCP,no icone; Virtual Aluno e por email enviado a todos os inscritos ate o dia 2 de outubro de 2019,desde que o e-mail fomecido na
ficha de mscri9io esteja atualizado.

9

ACEITACAO POR PARTE DA INSTITUICAO CONVENIADA

Art. 16 - Apos a pre-sele9ao feita pela UCP com base nos criterios de sele9ao, dispostos no item 5
deste edital, a documenta9ao dos candidates sera encaminhada para as Institui9oes conveniadas que,
apos analise intema, confirmara a aceita9ao do alimo na Institui9ao.
A UCP nao e responsavel pela ndo aceita9ao do aluno na Institui9ao conveniada, uma vez que estes
criterios sao de exclusiva responsabilidade das Institui9oes anfitrias.

10 DESISTENCIA DO PROGRAMA

Art. 17 - Apos divulga9ao do resultado, o aluno selecionado que desistir da realiza9ao do
intercambio devera formalizar sua desistencia ate o dia 4 de outubro de 2019. Se o aluno

selecionado apresentar sua desistSncia apos o referido prazo, ficara impedido de participar das 02
(duas)edi9oes subsequentes do Programa de Intercambio da UCP.

11 RECLASSIFICACAO

Art. 18 - Em caso de desistencia, sera feita uma reclassifica9ao, cujo resultado sera divulgado por
e-mail e no site da UCP ate o dia 8 de outubro de 2019.

12

PLANO DE ESTUDOS
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Art. 19 - Apos a aceita9ao do candidate per parte da Instituigao conveniada, o piano de estudos
devera ser feito com o auxilio do coordenador do curse de origem do aluno para que seja otimizado
o aproveitamento das discipiinas cursadas pelo estudante durante o intercambio.
Paragrafo Unico: Nao sera garantido o reaproveitamento destas discipiinas apos o retomo do
aluno. Os criterios de reaproveitamento dar-se-ao per normas de procedimentos academicos.

13 INICIO DAS AULAS NAS UNIVERSIDADES CONVENIADAS

Art. 20 - O semestre letivo come9ara entre os meses de Janeiro e fevereiro de 2020 nas lnstitui96es
cujas vagas foram disponibilizadas. Porem, o im'cio especifico de cada curse sera divulgado
somente apos a libera9ao da aceita9ao dos candidates per parte das Universidades conveniadas.
Paragrafo unico: Os alunos deverao apresentar-se a Institui9ao uma semana antes do come9o das
aulas, on no prazo em que a Institui9ao pre-estabelecer.

14 DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

Art. 21 - Todas as vagas de intercambio disponibilizadas neste Edital tem come premissa a
politica de reciprocidade, na qual os alunos que integrarem o Programa de Intercambio terao
suas responsabilidades flnanceiras mantidas na UCP. On seja, os participantes continuarao
adimplindo suas mensalidades em moeda real (R$)junto a UCP, sem que sejam devidas taxas
academicas para a institui9ao acolhedora, exceto em se tratando de matrfculas em curses de

idiomas ou quaisquer curses extracurriculares, cases em que o estudante assume
responsabilidade financeira a parte.
14.1 DOS ALUNOS ENQUADRADOS NO SISTEMA DE CREDITOS

Art. 22 - A semestralidade sera equivalente ao valor de 10 (dez) creditos academicos do
referido curse. Ressalva-se que, em case de serem aproveitados maior mimero de creditos no
curriculo aeademico do aluno, sera acrescido, na semestralidade seguinte, o valor relative a tais
creditos.

14.2 DOS ALUNOS ENQUADRADOS NO SISTEMA DE MENSALIDADES FIXAS

Art. 23 - Sera concedido desconto de 25%(vinte e cinco per cento) nas mensalidades, durante o
periodo do intercambio, cumulative com os incentives previstos no Item I da Portaria de
Politicas de Incentives vigente.
14.3 DOS ALUNOS BENEFICIADOS PELO FIES,PROUNI E BOLSISTAS

Art. 24 - Os candidates cujas responsabilidades flnanceiras estejam vinculadas ao FIES ou ao
PROUNI terao os contratos mantidos, inclusive com o aditamento do FIES e a renova9ao do
PROUNI;
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Art. 25 - de inteira responsabilidade do candidate proceder com o aditamento e/ou renova^ao
dos programas em que estiver inscrito, inclusive monitorando as datas em que deverao ser
tomadas tais providencias;

Art. 26 - Os candidates beneficiados pela bolsa filantropica da UCP nao terao altera^ao nos
sens contratos, desde que atendidas as condi96es que Ihes proporcionam a bolsa;
Art. 27 - Os candidates bolsistas, em razao da sua participa9ao na Orquestra e/ou Coral da
Universidade Catolica de Petropolis, terao suas bolsas suspensas durante o semestre que

abranger o intercambio. Uma vez retomadas as atividades junto a Orquestra e/ou Coral da UCP,
a bolsa retomara sua vigencia;
Art. 28 - Os candidates deverao nomear procurador, atraves de instrumento proprio, para que
este o represente, seja perante k UCP, seja perante aos orgaos competentes come a Caixa
Economica Federal, per exemplo.

15 DA RESPONSABILIDADE ACADEMICA MANTIDA COM A UCP

Art. 29-0 aluno que ingressa no programa de intercambio tem a responsabilidade de manter-se
em contato com a institui9ao atraves do NIICC e do Coordenador do sen curse.
Paragrafo Primeiro: Mudan9as de telefone e/ou e-mail devem ser prontamente informados,
bem come devem ser imediatamente respondidos quaisquer questionamentos que sejam feitos
durante o periodo em que o aluno estiver inscrito no programa.
Paragrafo Segundo: Quaisquer atos em que se constate negligencia, imprudencia e/ou
impericia com rela9ao a tais responsabilidades, acarretarao na perda do desconto concedido pela
UCP nos termos do item anterior.

Art. 30 - Os alunos que, per qualquer motive nao conclufrem o periodo de estudos predeterminado
previamente a titulo de intercambio, terao suas responsabilidades academicas e financeiras mantidas
com a UCP nos moldes do Contrato de Presta9ao de Servi90 e do Calendmo Academico.

16 DO RETORNO AO BRASIL

Art. 31 - Os estudantes deverSo trazer consigo, no memento do sen retomo a UCP, copias
carimbadas e assinadas das ementas das disciplinas cursadas, bem come o boletim que comprove o
aproveitamento satisfatorio das mesmas na institui9ao acolhedora. Case esses documentos estejam
em idioma que nao o portugues, sera necessaria a realiza9ao de tradu9ao juramentadas destes
documentos.

Paragrafo Primeiro: O aluno devera dirigir-se a SECRETARIA DE REGISTROS
ACADEMICOS para protocolar o requerimento de equivalencia das disciplinas cursadas no periodo
de intercambio.

Paragrafo Segundo: O aluno tera o prazo de 6(seis) meses, a contar da data de seu retomo, para
protocolar requerimento com o pedido de equivalencia na Secretaria de Registro Academico.
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Paragrafo Terceiro: A analise da docunienta9ao anexada ao requerimento de equivalencia das
disciplinas e feita pela respectiva coordena9ao do curso.

17 DISPOSICOES GERAIS

Art. 32 - Nenhum aluno podera permanecer em mstitui9ao conveniada a UCP per prazo superior a
dois semestres letivos, sejam eles subsequentes ou nao.
Paragrafo Primeiro: O aluno devera se candidatar primeiramente a dura9ao de 6 meses de
intercambio. O prolongamento por mais 6 meses dependera da quantidade de vagas que a
Institui9ao Conveniada ira fomecer no semestre subsequente. Caso haja menos vagas que o numero
de alunos que pretendem permanecer na Institui9ao, utilizar-se-a o mesmo criterio de classifica9ao
que consta no artigo 10, i deste edital.
Paragrafo Segundo: O aluno podera cursar cada um dos dois semestres que tem direito a participar
do Programa de Intercambio, em institui9oes distintas, desde que se submeta a dois processos
seletivos diferentes.

Art.33 - Os casos omissos neste Edital serao resolvidos pela Reitoria.
Art. 34 - Pica eleito o Foro da Comarca de Petropolis, para dirimir quaisquer questoes decorrentes
deste edital.

Art. 35 - Todas as diividas e solicita96es de informa9ao deverSo ser encaminhadas para o e-mail
intercambio@ucp.br.
Petropolis, 28 de agosto de 2019.

ASSOCIA^AO FACULDADES CATOLICAS PETROPOLITANAS

Marcelo Vizani Calazans
Procurador da AFCP
Vice-Reitor da UCP
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Apendice I
VAGAS DISPONIBILIZADAS

1. GRADUA^iAO
Instituifao

Pais

Acolhedora

(Localidade]

Universidade

Carreira na

Carreira

Instituifao

Equivalente na

Acolhedora

UCP

Portugal
(Lisboa)

Direito

Portugal
(Lisboa)

Niimero

Duragao do

de vagas

Intercambio

Direito

2 Vagas

Psicologia

Psicologia

1 Vaga

Portugal
(Lisboa)

Arquitetura

Arquitetura

1 Vaga

Portugal
(Lisboa)

Engenharia e

Engenharia de

Gestao industrial

Produfao

Engenharia de

Engenharia de

Informatica e de

Computafao

6 meses

de Lisboa

Portugal
(Lisboa)

Institui^ao

Pais

Acolhedora

(Localidade)

Universidade

Portugal
(Porto)

2 Vaga

2 Vaga

Computadores

Carreira na

Carreira

Institui^ao

Equivalente na

Acolhedora

UCP

Psicologia

Psicologia

Numero de

Duragao do

vagas

Intercambio

1 Vaga
6 meses

do Porto

Portugal
(Porto)

Engenharia Civil

Engenharia Civil

1 vagas

INTERCAMBIO

1

Instituifao

Pals

Acolhedora

(Localidade)
Portugal
(Coimbra)

Institute

Politecnico

Carreira na

Carreira

Instituifao

Equivalente na

Acolhedora

UCP

Engenbaria Civil

Engenbaria

Dura^ao do

vagas

Intercambio

2 Vagas

Civil

Portugal
(Coimbra)

Gestao industrial

Engenbaria de
Produ^ao

Portugal
(Coimbra)

Engenbaria

Engenbaria de

Informatica

Computafao

Engenbaria e

Numero de

2 Vagas

2 Vagas
6 meses

de Coimbra

Portugal
(Coimbra)

Engenbaria

Engenbaria

Mecanica

Mecanica

Portugal
(Coimbra)

Estudos Musicais

Licenciatura em

Aplicados

Musica

Educa^ao Basica

Pedagogia

Portugal
(Coimbra)

Instituigao

Pafs

Acolhedora

(Localidade)

Carreira na

Carreira

Instituifao

Equivalente

Acolhedora

na UCP

Administra^ao

Administra5:ao

Ciencias

Ciencias

Contabeis

Contabeis

2 Vagas

1 Vaga

2 Vagas

Numero de

Durafao do

vagas

Intercambio

*2 Vagas *
Total de duas

Direito

Direito

vagas,

Engenbaria

disputadas em
ampla

Universidad
Peru

Catolica San
Pablo

(Arequipa)

Ingenieria. Civil

Civil
concorrencia.

Ingenieria de
Produfao

Engenbaria de
Produ^ao

Pedagogia

Pedagogia

Psicologia

Psicologia

6 meses

- INTERCAMBIO
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t

nstituifao

Pais

Acolhedora

[Localidade)

Carreira na

Carreira

Institui^ao

Equivalente

Acolhedora

na UCP

Arquitectura y

Arquitetura e

Diseno

Urbanismo

Ingenieria Civil

Administracion

Terapia Flsica

Gestion de
Autonoma de

Guadalajara

Intercambio

Administragao

Fisioterapia

* 2 Vagas *
Economia

Total de duas
4 meses
vagas,

Mexico

Piiblico

vagas

Civil

Negocios
Contador

Dura^ao do

Engenbaria

Economia y
Universidad

Numero de

Psicologia

disputadas em
ampla
concorrencia.

Relaciones

Relafoes

Intemacionales

Internadonais

Derecbo

Direito

Psicologia

Psicologia

Educacion

Pedagogia
Comunicafao

Comunicacion

Social

- INTERCAMBIO

1

Institui^ao

Pais

Acolhedora

(Localidade)

Carreira na

Carreira

Instituifao

Equivalente

Acolhedora

naUCP

Gestao de

Empresas

de Leiria

Portugal
(Leiria]

Intercambio

Administrafao
Biomedicina

Comunicafao e

Comunicafao

Media

Social

Contabilidade e

Ciencias

Finangas

Contabeis

Fisioterapia

Fisioterapia

Marketing

Marketing

vagas,

Arquitetura

disputadas em
ampla

Ambientes
Politecnico

Durafao do

vagas

Biotecnologia

Design de
Instituto

Niimero de

* 5 Vagas *
Total de cinco

concorrencia.

Desporto e BemEstar

Ed. Basica

Engenharia Civil
Engenharia e
Gestao
Industrial

**

Ed. Fisica
Nao serao

Pedagogia

classificados

Engenharia

mais do que

Civil

Engenharia de

para a mesma

Produfao

carreira.

Engenharia
Eletrotecnica e
de

dois

estudantes

Engenharia de
Computa^ao

Computadores

Engenharia

Engenharia

Mecanica

Mecanica

6 meses

- INTERCAMBIO

1,

Instituifao

Pais

Acolhedora

(Localidade)
Espanha
(Badajoz,
Caceres,

Plasencia]

Carreira na

Carreira

Instituifao

Equivalente

Acolhedora

naUCP

Administraion y

Durafao do

vagas

Intercambio

Administrafa

Direccion de

Empresas

0

Espanha
(Badajoz)

Ingenieria

Engenharia

Electrica

Eletrica

Espanha
(Badajoz)

Ingenieria

Engenharia

Mecanica

Mecanica

Informatica em

Ingenieria de
Computadores

*4 Vagas *
Total de

Ingenieria
Espanha
(Badajoz)

Numero de

Engenharia de quatro vagas,
disputadas
Computa^ao
em ampla
concorrencia.

Universidad
de

Espanha
(Badajoz)

Ingenieria Civil/
Construcciones

**

Engenharia

Nao serao

Civil

dassificados

Civiles
Extremadura

mais do que
Espanha
(Badajoz)

Ciencias

dois

Economicas

estudantes

Economia

para a

Espanha

Comunicacion

Comunicafao

mesma

(Badajoz)

Audiovisual

Social

carreira.
6 meses

Espanha
(Badajoz)
Espanha
(Caceres)
Espanha
(Badajoz)

Derecho

Filologia

Direito

Filosofia

Classica

Historia y
Patrimonio
Historico

Historia

6 meses

- INTERCAMBIO

Is

Instituigao

Pais

Acolhedora

(Localidade)
Colombia

(Call)

Carreira na

Carreira

Instituipao

Equivalente

Acolhedora

na UCP

Arquitectura

Arquitetura

Colombia

Administracion

(Cali)

de Negocios

Colombia

Contaduria

Ciencias

(Cali)

Publica

Contabeis

Colombia

(Cali)

Niimero de

Durafao do

vagas

Intercambio

Administrafao

Ciencias
Economia
Economicas

* 3 Vagas *
Total de tres

Colombia

(Cali)

Derecho

Gobierno y
Colombia
Universidad

(Cali)

Relaciones

San

Intemacionales

Buenaventura

Licenciatura em

Direito

vagas,

disputadas
em ampla

Relafbes

concorrencia.

Intemadonais

**

Nao serao

Colombia

(Cali)

Educacion
Infantil

(Cali)

Ingeneria
Agroindustrial

Colombia

Ingeneria

(Cali)

Electronica

Colombia

Pedagogia

classificados

mais do que
dois

Engenharia

estudantes
para a
mesma

Colombia

Ingeneria

(Cali)

Industrial

Colombia

Ingeneria

(Cali)

Multimedia

Colombia

Ingeneria de

(Cali)

Sistemas

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Engenharia

carreira.

6 meses

- INTERCAMBIO

n

Instituifao

Pais

Acolhedora

(Localidade)

Carreira na

Carreira

Instituifao

Equivalente

Acolhedora

na UCP

Arquitectura

Ingenieria Civil

Numero de

Durafao do

vagas

Intercambio

Arquitetura e
Urbanismo

Engenbaria
Civil

* 2 Vagas *
Total de tres
Administracion

Publica

Universidad
Chile

Catolica de

Administrafao

vagas,

disputadas em
ampla

Contador

Ciencias

Auditor

Contabeis

concorrencia.
**

[Temuco)

Nao serao

Temuco

classificados

Psicologia

Psicologia

mais do que
dois
estudantes

Pedagogia

Pedagogia

para a mesma
carreira.

Derecbo

Direito

Kinesiologia

Fisioterapia

6 meses

- intercAmbio
1

Instituifao

Pais

Acolhedora

(Localidade]

Carreira na

Carreira

Institui5:ao

Equivalente na

Acolhedora

Arquitectura

Ingenieria Civil

Ingenieria Civil
em

Computacion y

Numero de

Durafao do

vagas

Intercambio

UCP

Arquitetura e
Urbanismo

Engenharia
Civil

Engenharia de
Computafao e
Informatica

Informatica

Ingenieria
Comercial /
Contador

Administrafao/
Ciencias

* 10 Vagas *

Contabeis

Total de dez

Auditor

Ingenieria em
Metalurgia
Universidad

Chile

Catolica del

(Antofagasta
/ Coquimbo)

Norte

vagas,

Engenharia

disputadas
em ampla

Mecanica

concorrencia.
**

Ingenieria en
Informacion y
Control de

Nao serao

Engenharia de
Produfao

classificados

mais do que
dois

Gestion

estudantes

Ingenieria en
Computacion e
Informatica

Engenharia de
Computa^ao

Psicologia

Psicologia

Derecho

Direito

Kinesiologla

Fisioterapia

para a mesma
carreira.

6 meses

« INTERCAMBIO

2. POS-GRADUAgAO STRICTO SENSU

Instituifao

Pais

Acolhedora

(Localidade)

Carreira na

Carreira

Instituifao

Equivalente

Acolhedora

na UCP

Mestrado em
Mestrado em
Ciencias da

Educa^ao

Instituto

Politecnico

Portugal
[Leiria]

Educafao

Numero de

Dura^ao do

vagas

Intercambio

*4 Vagas *
Total de

quatro vagas.

Mestrado em

Mestrado em

disputadas em
ampla

Engenharia Civil

Engenharia

concorrencia.
**

de Leiria

6 meses

Nao serao

classificados

mais do que

Mestrado em

Engenharia
Mecanica

Mestrado em

Engenharia

dois
estudantes
para a mesma
carreira.

Instituifao

Pais

Acolhedora

(Localidade)

do Porto

Portugal
(Porto)

Instituifao

Pais

Acolhedora

(Localidade)

Universidade

Universidade
de Lisboa

Portugal
(Lisboa)

Carreira na

Carreira

Instituifao

Equivalente

Acolhedora

na UCP

Mestrado em

Mestrado em

Engenharia Civil

Engenharia

Carreira na

Carreira

Institui^ao

Equivalente

Acolhedora

na UCP

Mestrado em

Mestrado em

Direito

Direito

Numero de

Dura?ao do

vagas

Intercambio

2 vaga

6 meses

Numero de

Durayao do

vagas

Intercambio

1 vaga

6 meses

Universidade Catdlica de Petrdpolis

Apendice II

TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

Eu,(NOME COMPLETO),portador do KG n"(NUMERO),regularmente inscrito no CPF
sob o n°(NUMERO),residente a(ENDERE^O COMPLETO,INCLUINDO CEP), facilmente
contatado atraves dos telefones (DDD+NUMERO), venho, na qualidade de (GRAU DE
PARENTESCO COM O CANDIDATO)do candidato ao Programa de Intercambio UCP 2020.1,

(NOME COMPLETO DO CANDIDATO), Registro Academico n° (RGU), declarar, para os
devidos fins, que me responsabilizo por todas as despesas referentes aos encargos junto a UCP
durante o intercambio, bem como as destinadas a estadia, alimenta9ao, passagens aereas,

contrata^ao de seguro saude intemacional e demais despesas provenientes do intercambio, ate a sua
integraliza9ao.

Petropolis, ___ de

de 2019.

(NOME COMPLETO POR EXTENSO)

o\.

.LI

