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EDITAL Nº 01/2020 – REARI/RJ – Rede de Assessorias Internacionais do Estado do Rio de Janeiro 
 
Dispõe sobre o Programa de Mobilidade Internacional para alunos de graduação das instituições da REARI, 
participantes da Rede REARI-Utrecht: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
(CEFET/RJ), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ). 
 
A Rede de Assessorias Internacionais das Universidades do Rio de Janeiro - REARI, no âmbito do convênio de 
cooperação entre a REARI e a Rede Utrecht, torna público o Edital para seleção de candidatos à mobilidade 
internacional. 
 

1. Objetivo 
 
Possibilitar aos alunos a oportunidade de mobilidade internacional, por um semestre, em instituições de 
ensino superior que participam desta edição do programa.  
 
 

2. Condições para a participação do estudante 
 
Estar regularmente matriculado em curso de graduação das seguintes instituições: CEFET/RJ, IFRJ, UERJ, UFF, 
UFRJ, UFRRJ, UNIRIO. Não estar com a matrícula trancada ao longo do processo seletivo.  
 
Possuir conhecimento intermediário do idioma em que serão ministradas as aulas na universidade estrangeira 
escolhida, conforme regulamentado no item 5 do presente Edital. 
 
Comprometer-se a retornar à universidade de origem por pelo menos um semestre acadêmico antes da 
conclusão de seu curso de graduação. O aluno não poderá concluir o curso enquanto estiver no exterior. 
 
Cumprir com as exigências de integralização mínima e máxima da carga horária, bem como CR mínimo, exigido 
por cada instituição participante, e demais exigências estabelecidas no anexo VI, item 1. 
 
 

3. Instituições de destino estrangeiras, cursos, vagas, período de mobilidade e proficiência em língua 
estrangeira 
 
As informações sobre a oferta de vagas, certificados de proficiência e outras especificidades exigidas pelas 
instituições estrangeiras conveniadas, constam no Anexo II, deste Edital. 
OBS.: cada instituição da Rede REARI só poderá enviar até 3 estudantes para cada universidade da Rede 
Utrecht.  
 
 

4. Duração da mobilidade 
 
São oferecidas vagas para o segundo semestre letivo de 2020, bem como para o primeiro de 2021. 
 
 

 
 

http://www.cefet-rj.br/
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5. Comprovação de proficiência em língua estrangeira 
 
Sempre será exigido, no mínimo, um conhecimento de nível intermediário do idioma em que são ministradas 
as aulas na universidade de destino. 
 
É responsabilidade do candidato informar-se a respeito do idioma em que serão ministradas as aulas nas 
universidades de destino indicadas no formulário de inscrição. 
 
Os casos nos quais a universidade estrangeira solicita nível ou certificado específico de idioma se encontram 
no Anexo II deste Edital. O candidato deverá anexar o certificado no momento em que preencher o formulário 
de inscrição. 
 
Nos casos em que a universidade de destino não exigir certificado específico, o aluno deverá comprovar o 
domínio do idioma em nível intermediário anexando ao formulário de inscrição um dos certificados listados 
no Anexo II deste Edital. 
 
 

6. Financiamento da Mobilidade 
 

A mobilidade internacional de que trata este Edital será realizada com ou sem auxílio financeiro institucional. 
Algumas instituições de origem oferecem auxílios e outras não. As instituições de origem que oferecerão 
algum tipo de auxílio financeiro e informações do tipo de auxílio encontram-se detalhadas no Anexo VI, item 
2. 
Em ambos os casos, os alunos estarão isentos do pagamento de mensalidades, conforme acordo de 
cooperação celebrado. 
 
Os alunos serão responsáveis pelos gastos com: viagem, visto, transporte, hospedagem, alimentação, seguro 
de saúde internacional e demais despesas eventuais. 
 
Obs.: O seguro saúde deverá ser de ampla cobertura, válido para o país de destino pelo tempo de duração da 
estadia. O candidato selecionado deverá apresentar à sua instituição de origem uma cópia da apólice do 
seguro. Em alguns casos, a universidade de destino possui seguro próprio e exige a contratação do mesmo. 
Nesses casos, o candidato deverá verificar diretamente com a Universidade pretendida. 
Antes de contratar o seguro saúde os alunos deverão verificar no escritório de relações internacionais se a 
apólice que pretende contratar atende às exigências específicas de sua Instituição de origem. 
 
 

7. Inscrição para Mobilidade 
 
A inscrição será realizada na sua instituição, no período de 19/02 a 10/03 de 2020, por meio do preenchimento 
do formulário de inscrição (Anexo I ou online, dependendo da instituição), conforme explicitado no Anexo VI, 
que correspondem às especificidades de cada instituição de origem: 
 
 a) dados pessoais; 
 b) dados acadêmicos; 

 c) opção de até 3 (três) instituições de destino, em ordem de preferência, dentre as participantes 
deste Edital (Anexo II). O candidato selecionado poderá ser indicado para qualquer uma das 
instituições para a qual tenha optado, conforme sua classificação e o número de vagas disponíveis. É 
responsabilidade do candidato checar se a instituição estrangeira oferta curso compatível com o seu 
curso na instituição de origem; 
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 d) comprovante de conhecimento de língua estrangeira (Anexo III), respeitando as orientações do 
item 5, deste Edital. 

 e) histórico acadêmico; 
 f) currículo obrigatoriamente na Plataforma Lattes http://lattes.cnpq.br/; 
               g) carta de apresentação, conforme orientações (Anexo IV); 

h) declaração de concordância de candidatura assinada e carimbada pelo coordenador do curso de 
graduação, conforme orientações do Anexo V (exceto para a UERJ e para a UFF). A declaração de 
concordância do coordenador da UFF é gerada pelo próprio sistema de inscrição on-line (consultar 
Anexo VI); 
i) cumprir as demais exigências específicas de sua instituição de origem, conforme estabelecido no 
Anexo VI; 

  j) atender a todas as exigências da IES estrangeira na qual pretende realizar intercâmbio, no ato da 
inscrição; 
k) declaração de ciência dos termos deste Edital comprometendo-se a cumprir todas as suas 
exigências e etapas, conforme indicado no último item do formulário de inscrição.  
 

 
8. Avaliação da Candidatura, Seleção e Resultados 

 
Composta de três fases descritas a seguir: 
 
8.1. Primeira Fase: Avaliação das candidaturas, realizada pela instituição de origem. 
 
8.1.1. Avaliação das candidaturas quanto ao cumprimento das exigências do Edital, dentre elas: 
Análise da documentação anexada; 
Averiguação das exigências em relação à proficiência linguística. 
 
Obs.: O não atendimento a qualquer uma das exigências deste Edital acarreta a eliminação do candidato. 
 
8.2. Segunda fase: Seleção, Classificação e seus Critérios 
 
A seleção e a classificação dos candidatos serão realizadas por sua instituição de origem considerando-se: 

a) o desempenho acadêmico do candidato; 
b) critérios específicos estabelecidos por cada instituição de origem, conforme Anexo VI. 

 
8.3. Terceira fase – Alocação dos alunos nas universidades de destino  
 
A partir da classificação realizada pelas instituições participantes da Rede, a alocação para a universidade de 
destino será realizada por um Comitê formado por representantes de todas as universidades da rede 
responsáveis pela classificação dos candidatos. O Comitê decidirá sobre a alocação dos selecionados, 
respeitando os seguintes critérios: 

a) O número de vagas ofertadas pelas universidades acolhedoras; 
b) O número de classificados apresentados por cada instituição; 

A seleção dos candidatos pela instituição de origem não garante a efetiva alocação pelo Comitê. 
A alocação proposta pelo Comitê não garante a aceitação dos candidatos pelas universidades 
acolhedoras. 
 
 
 

 

http://lattes.cnpq.br/
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9. Interposição de recursos 
Os alunos poderão interpor recursos por meio do endereço de e-mail da divisão de mobilidade externa/out 
do escritório de Relações Internacionais de sua própria instituição de origem. 
 
 

10. Resultado Final 
O resultado final será divulgado pelo Comitê, onde serão informadas: 
a) a lista dos classificados pelo Comitê e a universidade de destino para qual a candidatura será enviada, que 
deverão assinar termo de compromisso junto à REARI em data prevista no cronograma para que sejam 
realizadas suas nomeações; 
b) a lista dos alunos excedentes, ou seja, aqueles que não conseguiram vaga nas universidades escolhidas; 
c) a lista de vagas ociosas nas universidades estrangeiras, quando houver. 
 
 

11. Universidade de Destino 
 
A universidade de destino receberá a documentação do(s) aluno(s) indicado(s) pelo Comitê e se manifestará 
quanto ao aceite do candidato. 
 

11.1. Documentação e procedimentos para a universidade de destino 
 
Após classificação pelo Comitê, o candidato será informado, por e-mail, sobre a documentação adicional 
exigida pela universidade acolhedora que deverá ser entregue na sua instituição de origem, assim como sobre 
os prazos e procedimentos informados pela universidade de destino. 
 
Será eliminado do processo o candidato que não providenciar a documentação correta e não realizar os 
procedimentos exigidos pela universidade de destino no prazo estabelecido. 
 
A REARI encaminhará oficialmente a documentação específica do candidato à universidade de destino cabível, 
que procederá à análise da candidatura e, em caso de aprovação, expedirá a carta de aceite de acordo com 
seus procedimentos. 
 
Toda a comunicação nesta etapa será feita por e-mail. É responsabilidade do aluno acompanhar as mensagens 
em seu e-mail e atender aos prazos estabelecidos pela REARI para a entrega da documentação. 
 
Os alunos aceitos pela universidade de destino deverão entregar o termo de compromisso de mobilidade 
assinado, em mãos, no escritório internacional de sua instituição de origem, juntamente com o comprovante 
do seguro saúde e os demais documentos exigidos pelas instituições de origem e destino. 
 
As demais etapas serão regidas de acordo com procedimentos estabelecidos pelas instituições de origem. 
 
Ao retornar da mobilidade, o aluno deverá preencher a avaliação de mobilidade internacional a ser 
disponibilizada pelo escritório internacional de sua instituição de origem. 
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12. Cronograma 
 

DATA ETAPA LOCAL 

19/02 a 10/03  
 
 
 
 
 
 

*12/03 
 

Inscrição Escritório de Relações 
Internacionais da Instituição de 

origem ou online (verificar 
especificidades de datas e 

horários e forma de inscrição, no 
Anexo VI) 

*Entrega de documentos para 
alunos da UFRJ – entrega na DRI 

 

11 a 13 de março Seleção Instituições de origem 

16 a 19 de março Seleção REARI 

20 de março Divulgação do resultado dos 
alunos aprovados com alocação 

para uma das universidades 
escolhidas 

Escritório de Relações 
Internacionais da Instituição de 

origem 

23 de março  Interposição de recursos 
(conforme item 9) 

Instituições de origem 

25 de março Divulgação do resultado final Portal de editais da UFF e 
instituições de origem 

Março/Abril Nomeação dos alunos junto às 
universidades parceiras  

- 

 
 

13. Casos Omissos 
 
Os casos omissos neste Edital serão analisados pela REARI. 
 
 

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020 
 
 
 

Prof. Livia Maria de Freitas Reis Teixeira 
Presidente da REARI 

 
 

 
Este Edital contém os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Formulário de Inscrição 
ANEXO II – Países e instituições de destino, cursos e especificidades  
ANEXO III – Certificados de proficiência de idioma aceitos 
ANEXO IV – Modelo de carta de apresentação 
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ANEXO V – Modelo de concordância do coordenador  
ANEXO VI – Informações específicas de cada Instituição 
ANEXO VII – Tutorial de inscrição no sistema da UFF (só para alunos da UFF) 



    
 

 

 

 



    

 





    
 

↑

 

https://www.uni-leipzig.de/en/studium/vor-dem-studium/courses-search/

 

: Ciência da Computação Aplicada; Arqueologia; História da Arte; Bioquímica; 
Biologia; Psicologia Empresarial; Teologia Católica; Química; Engenharia Civil; Filologia Clássica (latim, 
grego); Cultura, Indivíduo e Sociedade; Economia e Política do Leste Asiático; Ciência da Educação; 
Engenharia Elétrica e de Informação; Estudos Ingleses e Americanos; Tecnologia Ambiental e Gestão 

http://www.zv.uni-leipzig.de/
https://www.uni-leipzig.de/en/studium/vor-dem-studium/courses-search/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/index_en.htm
http://www.ruhr-uni-bochum.de/index_en.htm
http://www.ruhr-uni-bochum.de/index_en.htm


    
 

de Recursos; Literatura Geral e Comparativa; Geografia; Geociências; Estudos Alemães; Bacharel 
alemão-francês em Direito Econômico Nacional e Europeu; História; Engenharia de Segurança e 
Informação; Estudos Japoneses; Estudos Coreanos; Direito; Linguística; Gestão e Economia (foco em 
Economia e Gestão de foco); Matemática; Engenharia Mecânica; Estudos de Mídia; Remédio; Estudos 
Orientais e Islâmicos; Filosofia; Física; Política, Economia e Sociedade; Psicologia; Estudos Religiosos; 
Estudos Romance; Cultura Russa; Engenharia de Vendas e Gestão de Produtos; Sinologia; Estudos 
Eslavos; Ciências Sociais; Ciências do Esporte; Estudos de Teatro.  

 Apenas estudos ingleses e americanos. No entanto, algumas áreas oferecem 
algumas disciplinas em inglês: Lasers e fotônica (mestrado), Mestrado em Gestão de Desenvolvimento 
(mestrado), Estudos de Desenvolvimento Internacional (PhD), Ciência e Simulação de Materiais 
(mestrado), Mestrado em Bioquímica (mestrado), Ciências Moleculares (iMOS) (mestrado), Química 
(mestrado), Engenharia computacional (mestrado), Geociências - Recursos e Energia (mestrado), 
Biologia de células estaminais molecular e de desenvolvimento (mestrado), Economia (mestrado), 
Ciência cognitiva (mestrado), Justiça penal, governança e ciência policial (mestrado), Ética - Economia, 
Direito e Política (mestrado), Programa Europeu de Mestrado Conjunto em Ação Humanitária 
Internacional (NOHA), Duplo Mestrado em Transformação de Paisagens Urbanas (TUL), Programa 
Europeu de Mestrado em Direitos Humanos e Democratização.  
Mais informações: http://international.rub.de/rubiss/studium/vvz.html.en  

Contabilidade e Auditoria, Ciências da Computação Aplicada, 
Segurança de TI Aplicada, História da Arte, Bioquímica, Biologia, Biologia, Mestrado em Educação, 
Psicologia Empresarial, Teologia Católica, Química, Chinês, Mestrado em Educação, Engenharia Civil, 
Arqueologia Clássica, Filologia Clássica (Latim e Grego), Psicologia Clínica, Ciência Cognitiva, Engenharia 
Computacional, Justiça Criminal, Governança e Ciência Policial, Criminologia e Ciência  
Policial, Gestão do Desenvolvimento, Discursos e Práticas de Imprensa Cultural, Política do Leste  

Asiático, Estudos do Leste Asiático, Direito Econômico e Tributário, Economia e Arqueologia de 
Matérias-Primas, Consultoria em Política Econômica, Economia, Ciência Educacional, Engenharia 
Elétrica e de Informação, Inglês, Mestrado em Educação, Estudos Ingleses e Americanos, Tecnologia 
Ambiental e Gestão de Recursos, Ética - Economia, Direito e Política, Cultura e Economia Europeias 
(ECUE), Meios de Cinema e Audiovisuais, Francês, Mestrado em Educação, Estudos de Gênero - 
Cultura, Comunicação, Sociedade, Literatura Geral e Comparada, Geografia, Geociências, Alemão, 
Mestrado em Educação, Estudos Germânicos, Grego, História, História da Arte Moderna e 
Contemporânea, Ação Humanitária, Segurança de TI / Engenharia de Informação, Segurança de TI / 
Redes e Sistemas, Estudos Italianos, Japonês, Estudos Nipônicos, Estudos Coreanos, Laser e Fotônica, 
Latim, Linguística, Administração, Administração e Economia, Ciência e Simulação de Materiais, 
Matemática, Engenharia Mecânica, Estudos de Mídia, Física Médica, Estudos Medievais e do 
Renascimento, Biologia Molecular e de Desenvolvimento de Células Tronco, Ciências Moleculares e 
Simulação, Estudos Orientais e Islâmicos, Pedagogia, Filosofia, Física, Pré-História e História Antiga, 
Teologia Protestante, Psicologia e Neurociências Cognitivas, História Pública, Estudos Religiosos, 
Estudos de Romances, Estudos de Romances Franceses, Estudos de Romances Italianos, Estudos de 
Romances Espanhois, Russo, Cultura Russa, Engenharia de Vendas e Gestão de Produtos, Gestão de 
Vendas, Pesquisa Cênica, Sinologia, Estudos Eslavos, Ciências Sociais, Espanhol, Ciências Esportivas, 
Estudos Teatrais, Transformação de Paisagens Urbanas.  
A maioria das áreas de estudo estão abertas para estudantes de mobilidade.  

http://international.rub.de/rubiss/studium/vvz.html.en
http://international.rub.de/rubiss/studium/vvz.html.en


    
 

Mais informações em: http://studienangebot.rub.de/en   

Com exceção dos cursos: Mestrado em Ação Humanitária e Mestrado em Gestão do Desenvolvimento 
e Mestrado em Cultura e Economia Europeias  

 Bioquímica, Química, Ciência Cognitiva, 
Engenharia Computacional, Direito Penal, Governança e Ciência Policial, Economia, Ética - Economia,  

Direito e Política, Laser e Fotônica, Ciência dos Materiais e Simulação, Ciências Moleculares e 
Simulações, Biologia de Células Estaminais Molecular e de Desenvolvimento, Transformação de 
Paisagens Urbanas.  

: Alunos avançados na graduação podem cursar disciplinas de pós-graduação, e alunos de pós-
graduação podem cursar disciplinas de graduação.   

 Alemão nível B1 e Inglês nível B2.  

: vide Anexo III  

↑

http://studienangebot.rub.de/en
http://studienangebot.rub.de/en
http://www.uni-graz.at/en/
http://studien.uni-graz.at/en/degree-programmes/
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage


    
 

↑

http://uniba.sk/
https://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/course-catalogue/
https://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/course-catalogue/
http://www.uni-lj.si/eng/


    
 

(Idioma: Espanhol) ↑Topo  

  

 

↑

https://www.uv.es/
https://www.uv.es/
https://www.ut.ee/en
http://www.ut.ee/en/courses-taught-english


    
 

↑

: 

 

 

 

https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-programme-international/programme-dechange-erasmus-isep/
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-programme-international/programme-dechange-erasmus-isep/
http://www.en.unistra.fr/index.php?id=21304


    
 

↑

 
 

↑

http://www.vu.lt/em


    
 

↑

↑

http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/courses-taught-in-foreign-languages
http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/courses-taught-in-foreign-languages
http://www.um.edu.mt/
http://www.uib.no/
http://www.uib.no/en/education/50052/course-list


    
 

 

4 in spring semester & 2 in autumn semester) 

↑

 

↑

http://www.uib.no/en/education/50052/course-list
http://www.uj.edu.pl/
http://www.muni.cz/
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↑

https://www.unibas.ch/en.html


    

 



    

 

 

 

 

 
 



    

 

 
 



EDITAL NÚMERO 01/2020 - ANEXO VI

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS POR INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

1.  Para  estudantes  de  Cursos  de  Graduação  com Coeficiente  de  Rendimento  Médio
(CRM) ≥ 6,0, serão elegíveis aqueles com Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) (antigo
CRA) ≥ 6,0. Para estudantes de cursos com CRM < 6,0, serão elegíveis aqueles com IRA
≥ 4,5. Os valores de CRM por curso estão disponíveis em http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-
de-graduacao/coeficiente-de-rendimento-medio/;

2. Os candidatos deverão ter percentual de integralização do curso de no mínimo vinte
por cento (20%) e no máximo oitenta e cinco por cento (85%);

3. A UFRRJ outorgará auxílio financeiro novalor  de  8.000  reais  para  os  03  primeiros
colocados,  preferencialmente  de  áreas  de  conhecimento  diferentes.  Este  auxílio  não
estará disponível  alunos que já obtiveram algum tipo de financiamento para mobilidade
internacional em Programas de Mobilidade da UFRRJ e/ou parceiros.

4. Os candidatos deverão apresentar, adicionalmente um documento com valor do IRA
(Índice de Rendimento Acadêmico, antigo CRA);

5. A entrega de documentos (em envelope lacrado) será na sala da Coordenadoria de
Relações Internacionais e Interinstitucionais (CORIN), localizada no Campus Seropédica,
Pavilhão  Central  (P1),  3º  andar,  sala  130,  de  segunda  a  sexta-feira,  no  horário  das
9h:30min às 11h:30min e das 13h:30min às 16h:30min. O envelope lacrado deverá conter
o nome completo do candidato e curso de graduação.

6.  Para  efeitos  de classificação serão considerados os  seguintes  critérios  (pontuação
máxima 100 pontos):

a) coeficiente de rendimento relativo (quociente entre o IRA e o Coeficiente de rendimento
médio do curso de graduação a que pertence o candidato (40 pontos). O candidato com
maior valor de IRA obterá a pontuação máxima. O resto de candidatos terão uma pontua-
ção proporcional.

b)  publicações,  participação em programas de iniciação científica,  extensão social  ou
semelhantes;  monitorias,  participação  em  eventos,  prêmios  e  outras  atividades
acadêmicas  (40  pontos).  O  candidato  com  maior  valor  de  Currículo  Lattes  obterá  a
pontuação máxima. O resto de candidatos terão uma pontuação proporcional.

c) carta de apresentação (20 pontos).

http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/coeficiente-de-rendimento-medio/
http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/coeficiente-de-rendimento-medio/


d) como critérios de desempate serão considerados o maior coeficiente de rendimento
relativo  e,  em  segundo  lugar,  o  tempo  de  participação  em  programas  de  iniciação
científica, tecnológica ou de extensão social.

e) Pontuação curricular*

PTOS

Publicações Internacionais (c/u)  10
Publicações nacionais (c/u) 07
Publicação de trabalhos completos em anais de eventos, incluindo resumos 
expandidos (c/u)

05

Bolsas PIBIC, PIBID, PIBIT, PET, Extensão ou semelhantes (por ano, c/u) 05
Prêmios e semelhantes (c/u) 05
Monitorias (por semestre, c/u) 03
Participação em eventos com apresentação de trabalho e resumos de trabalhos 
publicados em anais de eventos (c/u)

03

Cursos técnicos dentro da área de conhecimento, mínimo 100h (c/u) 03
Estágios técnicos dentro da área de conhecimento, empresas júnior e afins (por 
semestre, c/u)

03

Atividades voluntárias (Monitorias, Iniciação Científica, Extensão etc.) (por ano, c/u) 03
Participação em eventos de média e longa duração (acima de 20hs) como ouvinte (c/
u) 

02

Participação em eventos de curta duração como ouvinte (abaixo de 20hs) (c/u) 01
Outros (todas as atividades que não se enquadram nos itens anteriores (inclui cursos 
de línguas) (c/u)

01

*Serão consideradas somente atividades realizadas durante o curso de graduação que está 
sendo cursado.


