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EDITAL	Nº	01/2017	–	REARI/RJ	–	Rede	de	Assessorias	Internacionais	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	
	
	 Dispõe	sobre	Programa	de	Mobilidade	 Internacional	para	alunos	de	graduação	das	 instituições	do	
REARI,	participantes	da	Rede	REARI	–Utrecht:	Universidade	Federal	Fluminense	(UFF),	Universidade	do	Estado	
do	 Rio	 de	 Janeiro	 (UERJ),	 Centro	 Federal	 de	 Educação	 Tecnológica	 Celso	 Suckow	 da	 Fonseca	 (CEFET/RJ),	
Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(UFRJ),	Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	do	Rio	de	
Janeiro	 (IFRJ)	 e	 para	 alunos	 de	 pós-graduação	 da	 Fundação	 Oswaldo	 Cruz	 (Fiocruz)	 –	 Programa	 de	 Pós-
Graduação	em	Pesquisa	Clínica	de	Doenças	Infecciosas	do	Instituto	de	Doenças	Infecciosas	Evandro	Chagas.	
	
	 A	 Rede	 de	 Assessorias	 Internacionais	 das	Universidades	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 -	 REARI,	 no	 âmbito	 do	
convênio	de	cooperação	entre	a	REARI	e	da	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,	sem	prorrogação,	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:	UFF,	UERJ,	UFRJ,	CEFET/RJ	
ou	IFRJ	ou	na	pós-graduação	stricto	sensu	FIOCRUZ.		Não	estar	com	a	matrícula	trancada	ao	longo	do	processo	
seletivo.	Estar	com	a	matricula	ativa.	
	
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	ou	pós-graduação	stricto	sensu.	O	aluno	não	poderá	concluir	o	curso	
enquanto	estiver	no	exterior.	
	
Cumprir	às	exigências	de	integralização	mínima	e	máxima	da	carga	horária,	bem	como	o	CR	mínimo,	exigido	
por	cada	instituição	participante	e	demais	exigências	estabelecidas	no	anexo	VI,	item	1.	
	
	

3.	Instituições	estrangeiras	de	destino,	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.	
	
	

4. Duração	da	mobilidade	
	
São	oferecidas	vagas	para	o	1º	e	2º	semestres	letivos	de	2018.		
	
A	mobilidade	só	pode	ser	solicitada	por	um	semestre	e	o	candidato	deve	escolher	entre	2018.1	ou	2018.2.	



	 p.	 10	

	
	

	

	
5. Comprovação	de	proficiência	em	língua	estrangeira	

	
Sempre	será	exigido	um	conhecimento	mínimo	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	em	que	a	universidade	estrangeira	solicitar	nível	ou	certificado	específico	de	idioma	encontram-se	
no	Anexo	I	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,	apresentando	um	dos	certificados	listados	no	Anexo	II	deste	Edital,	
anexando-o	ao	formulário	de	inscrição.	
	

6. Financiamento	da	Mobilidade	
	
A	mobilidade	internacional	de	que	trata	este	Edital	será	realizada	com	ou	sem	auxílio	financeiro	institucional.	
As	instituições	de	origem	que		irão	oferecer		algum	tipo	de	auxílio	financeiro	e	o	tipo	de	auxílio	encontram-se	
especificadas	no	Anexo	VI,	item	2.	
	
Em	ambos	os	casos,	os	alunos	são	isentos	de	taxas	escolares,	conforme	acordo	de	cooperação.		
Os	alunos	são	responsáveis	pelos	gastos	com	viagem,	visto,	 transporte,	hospedagem,	alimentação,	seguro	
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.	
	

7. Inscrição	para	Mobilidade	
	
A	inscrição	será	realizada	na	sua	instituição,	no	período	de	10	a	25	de	agosto,	através	do	preenchimento	do	
formulário	de	inscrição	(Anexo	I),	com	os	seguintes	itens,	bem	como	os	critérios	elencados	no	anexo	VI	–	item	
3,	que	correspondem	às	especificidades	da	sua	instituição	de	origem:	
	
	 a)	dados	pessoais;	
	 b)	dados	acadêmicos;	
	 c)	opção	de	até	2	(duas)	instituições	de	destino,	em	ordem	de	preferência,	dentre	as	participantes	
deste	Edital	(Anexo	II)	e	o	período	pretendido	para	mobilidade.	O	candidato	selecionado	poderá	ser	indicado	
para	qualquer	uma	das	instituições	para	as	quais	tenha	optado,	conforme	sua	classificação	e	o	número	de	
vagas	 disponíveis.	 É	 responsabilidade	 do	 candidato	 	 confirmar	 se	 	 a	 instituição	 estrangeira	 oferta	 curso	
compatível	com	o	seu	curso	na	instituição	de	origem;	
	 d)	comprovante	de	conhecimento	de	 língua	estrangeira	 (Anexo	 III),	 respeitando	as	orientações	do	
item	5	deste	Edital.	
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	 e)	histórico	acadêmico;	
	 f)	currículo	na	Plataforma	Lattes	http://lattes.cnpq.br/	(é	obrigatório	o	currículo	no	formato	Lattes);	
															g)	carta	de	apresentação,	conforme	modelo	(Anexo	IV);	

h)	declaração	de	concordância	de	candidatura	assinada	e	carimbada	pelo	coordenador	do	curso	de	
graduação	ou	pós-graduação,	conforme	modelo	do	Anexo	V	(exceto	para	a	UERJ);		
i)	cumprir	às	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,	realizadas	pela	universidade	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	de	qualquer	uma	das	exigências	deste	Edital	acarreta	na	eliminação	do	candidato.	
	
8.2.	Segunda	fase:	Seleção,	Classificação	e	seus	Critérios	
	
A	seleção	e	classificação	dos	candidatos	será	feita	pela	universidade	de	origem	do	candidato	considerando:	

a)	o	desempenho	acadêmico	do	candidato;	
b)	critérios	específicos	estabelecidos	por	cada	instituição	de	origem,	conforme	estabelecido	no	anexo	

VI.	
	
8.3.	Terceira	fase	–	alocação	dos	alunos	nas	universidades	de	destino.		
	
	 A	 partir	 da	 classificação	 feita	 pelas	 universidades	 participantes	 da	 Rede,	 a	 alocação	 para	 a	
universidade	de	destino	será	realizada	por	um	Comitê	com	representantes	de	todas	as	universidades	da	rede	
que	classificaram	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.		

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

	
9. Resultado	Final	

	
O	resultado	final	será	divulgado,	pelo	Comitê,	informando:	
a)	a	lista	dos	classificados	pelo	Comitê	e	a	universidade	de	destino	para	qual	a	candidatura	será	enviada;	
b)	a	lista	dos	alunos	excedentes,	ou	seja,	que	não	conseguiram	vaga	nas	universidades	escolhidas;		
c)	a	lista	de	vagas	ociosas	nas	universidades	estrangeiras,	quando	houver.	
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d)	os	candidatos	selecionados	e	classificados	deverão	assinar	termo	de	compromisso	junto	à	REARI	em	data	
prevista	no	cronograma,	para	que	seja	feita	a	sua	nomeação.	
	
	
9.1	Remanejamento	
	
O	aluno	classificado	como	excedente	poderá	optar	por	uma	das	instituições	constantes	da	lista	de	ociosas	nas	
universidades	estrangeiras,	desde	que	cumpra	as	exigências	da	universidade	para	qual	será	remanejado.	
	

10. Universidade	de	Destino	
	
Nesta	etapa,	a	universidade	de	destino	receberá	a	documentação	do(s)	aluno(s)	indicado(s)	pelo	Comitê	e	se	
manifestará	quanto	ao	aceite	do	candidato.		
	
10.1.	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	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	universidade	de	origem,	juntamente	com	o	comprovante	
do	seguro	saúde	e	demais	documentos	exigidos	pela	instituição	de	origem	e	destino.	
	
As	demais	etapas	serão	regidas	de	acordo	com	procedimentos	estabelecidos	pelas	universidades	de	origem.	
	
Ao	 retornar	 da	 mobilidade,	 o	 aluno	 deverá	 preencher	 a	 avaliação	 de	 mobilidade	 internacional	 a	 ser	
disponibilizada	pelo	escritório	internacional	de	sua	universidade	de	origem.	
	

11. Cronograma	
DATA	 ETAPA	 LOCAL	

10	A	25	de	agosto		 Inscrição	 Escritório	de	Relações	
Internacionais	da	Instituição	de	
origem	(verificar	especificidades	
de	datas	e	horários	e	forma	de	

inscrição	no	anexo	VI)	
28	a	31	de	agosto	 Seleção	 Instituições	de	origem	e	REARI	
01	de	setembro	 Divulgação	do	Resultado	 Escritório	de	Relações	

Internacionais	da	Instituição	de	
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origem	
5	de	setembro	 Assinatura	de	termo	de	

compromisso	do	candidato	
selecionado	

Escritório	de	Relações	
Internacionais	da	Instituição	de	

origem	
6	de	setembro	 Nomeação	dos	alunos	junto	as	

universidades	parceiras	e	
divulgação	da	lista	de	excedentes	
que	conseguiram	ser	alocados	

	

	
	

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

Rio	de	Janeiro,	10	de	agosto	de	2017.	
	
	

Livia	Reis		
Coordenadora	da	Mobilidade	REARI-UN	

	
Cristina	Russi	

Presidente	do	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	
ANEXO	V	–	Modelo	de	concordância	do	coordenador		
ANEXO	VI	–	Informações	específicas	de	cada	Instituição	
ANEXO	VII	–	Documentação	exclusiva	para	alunos	do	IFRJ	



    
 
 

PROGRAMA  DE  MOBILIDADE INTERNACIONAL -  EDITAL 01/2017 

1. 
 

NOME COMPLETO 
 

GÊNERO DATA DE NASCIMENTO TELEFONE RESIDENCIAL TELEFONE  CELULAR 
 

    
RG ÓRGÃO EXPEDIDOR DATA DE EMISSÃO CPF 

 
 

 
ENDEREÇO (INCLUIR COMPLEMENTO, CIDADE, ESTADO E CEP) 

 

E-MAIL 
 

2. 

CURSO (especificar graduação ou pós-graduação) CIDADE DO CURSO 
 

 

UNIVERSIDADE DE ORIGEM  
 

   
MATRÍCULA COEF. RENDIMENTO CARGA HORÁRIA OBTIDA  

 
 
 
 

   



    
 
 
 

 
 

 
 

 
 

3. 

PRIMEIRA OPÇÃO DE UNIVERSIDADE DE DESTINO 

SEGUNDA OPÇÃO DE UNIVERSIDADE DE DESTINO 

 

 

ASSINALAR O PERÍODO PRETENDIDO PARA MOBILIDADE (ASSINALAR APENAS UM DOS PERÍODOS): 

       1.2018  

       2.2018 

 

 

4. 
 

ANEXAR JUNTO AO PRESENTE FORMULÁRIO E ENTREGAR NA SECRETARIA INTERNACIONAL DE 
SUA UNIVERSIDADE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO EDITAL. 

 

        DECLARO QUE TENHO CIÊNCIA E CONCORDO COM OS TERMOS DO EDITAL 01/2017 REARI E 
ME COMPROMETO A CUMPRIR TODAS AS SUAS EXIGÊNCIAS E ETAPAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO LOCAL E DATA
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ALEMANHA 

Ruhr–Universität Bochum 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/index_en.htm
http://international.rub.de/rubiss/studium/vvz.html.en


http://studienangebot.rub.de/en


Leipzig University 

http://www.zv.uni-leipzig.de/


 

ÁUSTRIA 

University of Graz 

http://www.uni-graz.at/en/


https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage


ESLOVÁQUIA 

Comenius University in Bratislava 

FRANÇA 

Université Lille 1, 2 e 3 

http://uniba.sk/
http://www.univ-lille1.fr/
http://www.univ-lille2.fr/


 

LITUÂNIA 

University Vilnus 

https://www.univ-lille3.fr/
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


MALTA 

University of Malta 

http://www.um.edu.mt/


 

NORUEGA 

University of Bergen 

http://www.uib.no/
http://www.uib.no/
http://www.uib.no/en/education/101052/courses-exchange-students


POLÔNIA 

Jagiellonian University in Kraków 

 

 

REPÚBLICA TCHECA 

http://www.uj.edu.pl/
http://www.muni.cz/


 

ROMÊNIA 

Alexandru Ioan Cuza University of Iași 

http://cic.muni.cz/en/left-incoming-mobility/incoming-student/courses-for-international-students
http://cic.muni.cz/en/left-incoming-mobility/incoming-student/courses-for-international-students
http://www.uaic.ro/
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS POR INSTITUIÇÃO DE ORIGEM 
 
 

1. Condições para a participação do estudante 
  
Requisitos adicionais de cada instituição: 
 
UFRJ 

 Ter integralizado no mínimo 35% e no máximo 80% dos créditos necessários para a conclusão do seu 
curso, no ato da inscrição; 

 Ter Coeficiente de Rendimento Acumulado (C.R.A.) igual ou superior a 6.0 (seis), no ato da inscrição. 
 

UFF 

 Ter integralizado, no momento da inscrição, no mínimo 20% e no máximo 70% da Carga Horária Total 
Obtida do curso, de acordo com o idUFF; 

 Possuir Coeficiente de Rendimento maior ou igual a 6,0 (seis) no idUFF, no momento da inscrição. 
 
IFRJ 

 ter integralizado entre 40% (quarenta por cento) e 70% (setenta por cento) de sua matriz curricular, 
no momento da inscrição; 

 ter Coeficiente de Rendimento (CR) igual ou superior a 6,0 (seis);  

 não ter nenhum processo disciplinar instaurado. 
 
 

2. Financiamento da Mobilidade 
 
Informações por intituição: 
 
CEFET - auxílio bolsa estudante no exterior (no valor de R$ 1.500,00 mensais durante o período de 
mobilidade) para os 4 primeiros colocados. 
 
FIOCRUZ – Custeará a passagem do primeiro colocado 
 
UFF – auxilio financeiro no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pago em uma única parcela para o primeiro 
colocado. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
3. Inscrição para Mobilidade 
 
Documentos necessários à candidatura, por instituição: 
 
UFRJ 
   

• Boletim Oficial da UFRJ;  
• Declaração de matrícula ativa constando a porcentagem de créditos concluídos;  
• Carta de Recomendação; 
• Cópia do passaporte válido por todo o período de intercâmbio;  
• Termo de Compromisso, modelo disponível no site www.dri.ufrj.br ; 
• Atestado médico de saúde física e mental;  
• Plano de Trabalho; 

 
Obs.(1): Se selecionado, o candidato deverá ter seguro-saúde adequado, com cobertura total 
e ampla para o período do intercâmbio, incluindo obrigatoriamente repatriação funerária. 
Obs.(2): A entrega dos documentos para candidatura será realizada na Diretoria de Relações 
Internacionais, no período de 21 a 25 de agosto, da 10h às 15h. 

 
UERJ 

• Carta de recomendação de um docente da UERJ; 
• Ata do Conselho Departamental autorizando o intercâmbio do aluno. 

 
 
IFRJ 

• 02 (duas) Cartas de Recomendação (modelo no anexo VII); 
• Termo de Responsabilidade Financeira (modelo em anexo no anexo VII). 

 
UFF 

 O Formulário de Incrição deverá ser entregue pessoalmente na Superintendência de 
Relações Internacionais das 10h às 17hs, ou através do e-mail 
mobilidadereariutrechtuff@gmail.com , anexando toda a documentação solicitada. 

 
 

4.Avaliação da Candidatura, Seleção e Resultados 
 
As avaliações das candidaturas, a seleção e os resultados serão realizados por cada instituição da seguinte 
forma: 
  
CEFET 
A classificação dos candidatos selecionados para o período de mobilidade obedecerá ao critério do somatório 
do CRA com as provas de português e de inglês. A prova de Inglês não será cobrada dos alunos que já possuam 
algum dos certificados do anexo3.  
 
UFF 

http://www.dri.ufrj.br/
mailto:mobilidadereariutrechtuff@gmail.com


 
 

 

A classificação dos candidatos segue o estabelecido no Guia de Mobilidade Internacional – o auxílio 
financeiro levará em consideração os critérios para bolsa de excelência acadêmica. 

 
IFRJ 
A classificação consistirá na quantificação do CR e participação em programa acadêmico e de pesquisa, com 
os seguintes critérios: 

a) Coeficiente de Rendimento de acordo com o Histórico, sendo: 

  i)  7,0 < CR > 9,0 = 01 ponto 
  ii) 9,1 < CR > 10 = 02 pontos 

 
b) Participação em Programa Acadêmico e de Pesquisa no IFRJ (PET, PIBIC, entre outros), sendo: 

i) De 03 (três) a 12 (doze) meses = 01 ponto 
  ii) De 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses = 02 pontos 
 
OBS: Pode ser aceita a participação em Programa Acadêmico e de Pesquisa de outra instituição, 
desde que, além da Declaração de Participação neste programa, o aluno anexe uma Carta de 
Recomendação do mesmo professor que tenha assinado a Declaração. 



 

 
Documentação Exclusiva para Alunos do IFRJ 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 

 

NOME 

 
(NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO CUSTO FINANCEIRO DA VIAGEM DO ESTUDANTE) 
 
PORTADOR DO RG, 

 

(NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE) 
 
PORTADOR DO CPF, 

 

(NÚMERO DO CPF) 
 
ESTADO CIVIL, 

 

 
PROFISSÃO, 

 

 
RESIDENTE À, 

 
 
 

(ENDEREÇO) 
 
GRAU DE PARENTESCO OU RELAÇÃO COM O PATROCINADO: 

 

(EXEMPLOS:  PAI, IRMÃO, TIO, ETC) 
 

DADOS DO PATROCINADO: 

 
(NOME DO ESTUDANTE) 
 

Declaro que sou responsável e, em caso de aprovação, custearei integralmente as 
despesas com taxas, passagens aéreas, hospedagem, transporte, alimentação, 
vestuário, material didático, seguro de assistência à saúde e todas as demais 
despesas que porventura existam, durante todo o período de intercâmbio em Portugal. 
 

CIDADE, DATA 

 

 
____________________________ 



 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

  



 

 
CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

Nome do Aluno:  
Nome do 

Recomendante: 
 

Cargo do 
Recomendante: 

 

Telefone do 
Recomendante 

 

Campus:   
Curso do Aluno:  
Senhor (a) Recomendante: o aluno acima pretende participar do Edital Interno nº 08/2017 – seleção 
interna para mobilidade acadêmica no exterior – IFRJ-IPP (Instituto Politécnico do Porto) e por meio deste 
formulário poderemos avaliar as potencialidades do postulante. 
Inicialmente, de maneira objetiva, trace um perfil do potencial do candidato:  

1) Conheço o aluno, tendo com o mesmo uma relação de:  
 Professor (a) nas disciplinas:  
 Orientador (a) na atividade de:  
 Em outras atividades, tais como: 
____________________________________________________________________ 
2) Considerando os aspectos gerais do candidato, eu o qualifico como: 
Excelente         Muito Bom         Bom           Regular               Fraco            
 Sem condições para avaliar 
3) Capacidade Intelectual:  
a) Motivação para estudos avançados 
b) Capacidade para trabalho individual 
c) Capacidade para trabalho em grupo 
d) Capacidade de adaptação às diversas 
situações 
e) Facilidade de expressão escrita 
f) Facilidade de expressão oral 
g) Iniciativa/Desempenho/Liderança 
h) Assiduidade/Perseverança 
i) Relacionamento interpessoal 

 
 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 
 Excelente      Muito Bom        Bom       Regular        Fraco 
 Excelente      Muito Bom        Bom       Regular        Fraco 
 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 
 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 
 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 
 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 
 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 
 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 
 Excelente       Muito Bom       Bom       Regular        Fraco 

4) Comparando este candidato com outros alunos e profissionais com quem lidei nos últimos dois anos, quanto à 
aptidão para realizar estudos e pesquisas, eu o classifico como:  
 Excelente       Muito Bom         Bom           Regular               Fraco 

5) Acrescente outras informações que julgue necessárias:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Recomendante   

Data:  Local:  
 



 

 
OBS: Esta carta deverá ser encaminhada diretamente à Assessoria de Relações Internacionais, através do 
email: programas.internacionais@ifrj.edu.br; Ressaltamos que a carta deve ser preenchida e encaminhada 
SEM ANUÊNCIA do aluno. 


