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Programas 
incentivam estudo 
no exterior
ESCALA ESTUDANTIL – AUGM 
(Associação das Universidades do Grupo 
Montevideo)
O que é? Mobilidade para universidades 
da América do Sul que integram a AUGM
Candidatos: Estudantes de graduação e 
pós-graduação das Regionais integradas ao 
programa (todas as áreas)
Benefícios: A UFG é responsável por 
fornecer a passagem e a universidade de 
destino, alimentação e hospedagem
Informações: www.grupomontevideo.
edu.uy
Inscrição: Previsão para maio/junho 
para a graduação e abril/maio para a pós-
graduação

ESCALA DOCENTE – AUGM 
(Associação das Universidades do Grupo 
Montevideo)
O que é? Mobilidade para universidades 
da América do Sul que integram a AUGM
Candidatos: Docentes integrados ao 
programa (todas as áreas)
Benefícios: A UFG é responsável por 
fornecer a passagem e a universidade de 
destino, alimentação e hospedagem
Informações www.grupomontevideo.
edu.uy
Inscrição: Previsão para junho/julho 

JORNADAS DE JOVENS 
PESQUISADORES AUGM 
(Associação das Universidades do Grupo 
Montevideo)
O que é? Participação em evento na 
Universidad de Playa Ancha, em Santiago 
do Chile
Candidatos: Estudantes de graduação 
integrados ao programa, participantes de 
projetos de pesquisa, ensino ou extensão 
nas áreas do programa
Benefícios: Auxílio para passagem e 
estadia oferecido pela UFG
Informações: www.grupomontevideo.
edu.uy/
Inscrição: Previsão para maio

BRAMEX 
Programa de Intercâmbio de Estudantes 
Brasil – México
O que é? Mobilidade para universidades 
mexicanas do BRAMEX
Candidatos: Estudantes de graduação 
das Regionais integradas ao programa 
(todas as áreas)
Benefícios: A UFG é responsável por 
fornecer a passagem e a universidade de 
destino, alimentação e hospedagem
Informações: www.grupocoimbra.org.br
Inscrição: Previsão para abril/maio 

Silvânia Lima

Atualmente, as atividades acadêmicas não se restringem somente às salas de aula ou aos laboratórios. 
São muitas as oportunidades de crescimento profissional e cultural, crescem as modalidades de 
bolsas, as empresas juniores, os convênios de estágio e os intercâmbios. No que tange à troca de 

experiências no exterior, a UFG, por meio da Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI), desenvolve 
políticas de ações e interações internacionais que visam ampliar a qualidade do ensino e da pesquisa, além 
de proporcionar a seus estudantes e docentes convívio e conhecimento da diversidade cultural. A univer-
sidade mantém convênios com diversas instituições no exterior e parcerias em programas de mobilidade 
internacional. A instituição tem publicado editais anuais para os interessados em participar das mobilidades 
que poderão efetuar inscrição de acordo com a vinculação dos programas em cada regional da UFG. Con-
fira a seguir as informações sobre os programas de mobilidade internacional previstos para a universidade 
em 2014. Mais informações: CAI/ Reitoria (www.cai.ufg.br) ou pelo telefone (62) 3521-1165.

BRACOL 
Programa de Intercâmbio de Estudantes 
Brasil – Colômbia
O que é? Mobilidade para universidades 
colombianas do BRACOL
Candidatos: Estudantes de graduação 
das Regionais integradas ao programa 
(todas as áreas)
Benefícios: A universidade de destino 
é responsável por fornecer alimentação 
e hospedagem. A UFG poderá oferecer a 
passagem
Informações: www.grupocoimbra.org.br
Inscrição: Previsão para abril/maio 

BOLSAS LUSO-BRASILEIRAS 
SANTANDER UNIVERSIDADES
O que é? Mobilidade para instituições 
portuguesas conveniadas com a UFG e o 
Santander
Candidatos: Estudantes de graduação 
(todas as áreas)
Benefícios: Auxílio de € 3.000,00 (euros), 
oferecido pelo Santander
Informações: www.
santanderuniversidades.com.br/bolsas/
Paginas/ProgramaLusoBrasileiras.aspx
Inscrição: Previsão para abril/maio 

BOLSAS IBERO-AMERICANAS 
SANTANDER UNIVERSIDADES
O que é? Mobilidade para instituições 
espanholas conveniadas com a UFG e o 
Santander
Candidatos: Estudantes de graduação 
da UFG (todas as áreas)
Benefícios: Auxílio de  € 3.000,00 
oferecido pelo Santander
Informações: www.
santanderuniversidades.com.br/bolsas/
Paginas/Brasil.aspx
Inscrição: Previsão para março 

BOLSAS FÓRMULA SANTANDER
O que é? Mobilidade para instituições 
conveniadas com a UFG e com o Santander
Candidatos: Estudantes de graduação e 
de mestrado (todas as áreas)
Benefícios: Auxílio de € 5.000,00 
oferecido pelo Santander
Informações: www.
santanderuniversidades.com.br/bolsas/
Paginas/Brasil.aspx
Inscrição: Previsão para setembro

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS (CSF)
O que é? Mobilidade para países 
parceiros do CsF
Candidatos: Estudantes de graduação, 
doutorado e docentes (pós-doutorado) das 
áreas contempladas pelo programa
Benefícios: Bolsa mensal, passagem, 
auxílio instalação, seguro saúde pagos pelo 
governo brasileiro
Informações: www.cienciasemfronteiras.
gov.br/web/csf
Inscrição: Dependente das Chamadas 
Públicas do CsF e dos cronogramas publicados

BE MUNDUS
O que é? Mobilidade acadêmica para 
instituições europeias membros do projeto
Candidatos: Estudantes de graduação, 
doutorandos e docentes das Engenharias/ 
Tecnologias; graduandos das Licenciaturas e 
servidores técnico-administrativos 
Benefícios: Bolsa mensal, passagem, 
seguro saúde pagos pelo projeto
Informações: www.bemundus.eu
Inscrição: Previsão para maio/junho

PRÓ-MOBILIDADE 
INTERNACIONAL CAPES/AULP 
(Associação de Universidades de Língua 
Portuguesa)
O que é? Mobilidade para as 
Universidades Agostinho Neto (Angola), 
Eduardo Mondlane (Moçambique) e  
Pedagógica de Moçambique
Candidatos: Estudantes de graduação, 
pós-graduação e docentes, do Iesa, da EA 
e da Face, integrantes dos projetos
Benefícios: Bolsa mensal, auxílios 
instalação e deslocamento,  e seguro saúde, 
pagos pela Capes
Informações: www.capes.gov.br/images/
stories/download/editais/Edital-CapesAULP-
2012-ProMobilidadeInternacional.pdf
Inscrição: Dependente do plano de 
trabalho dos coordenadores dos projetos 

CAPES/MERCOSUL 
Parcerias universitárias português/espanhol
O que é? Mobilidade para a Universidad 
de Córdoba, Argentina
Candidatos: Estudantes do curso de 
espanhol da Faculdade de Letras
Benefícios: Bolsa mensal, auxílios 
instalação e deslocamento, seguro saúde 
pagos pela Capes
Informações: www.capes.gov.br/
cooperacao-internacional/multinacional/
mercosul/parcerias-universitarias-
portugues-espanhol
Inscrição: Previsão para abril 

CAPES/BRAFITEC
O que é? Mobilidade para em instituições 
francesas do Grupo INSA
Candidatos: Estudantes de graduação 
dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia 
Ambiental e Sanitária
Benefícios: Bolsa mensal, auxílios 
instalação e deslocamento, seguro saúde 
pagos pela Capes
Informações: www.capes.gov.br/
cooperacao-internacional/franca/brafitec
Inscrição: Previsão para abril 

MARCA
Programa de Mobilidade Acadêmica 
Regional/Mercosul
O que é? Mobilidade para cursos 
acreditados pelo programa
Candidatos: Estudantes de graduação 
em Agronomia da Regional Goiânia
Benefícios: Passagem financiada pela 
SESu/Capes e condições para permanência 
garantidas pela instituição ou governo do 
país de destino
Informações: www.programamarca.siu.
edu.ar
Inscrição: Previsão para maio 

IPB
(Instituto Politécnico de Bragança)
O que é? Mobilidade para o IPB, Portugal
Candidatos: Alunos de graduação 
integrados ao programa (todas as áreas)
Benefícios: Alojamento e alimentação 
(restaurante universitário)
Informações: www.portal.ipb.pt/portal/
page?_pageid=235,1&_dad=portal&_
schema=PORTAL
Inscrição: Previsão para abril

CAPES/BRANETEC
O que é? Mobilidade para a Fontys 
University, Holanda
Candidatos: Alunos de graduação de 
Engenharia Elétrica e de Computação
Benefícios: Bolsa mensal, auxílios 
instalação e deslocamento, e seguro saúde 
pagos pela Capes
Informações: www.capes.gov.
brcooperacao-internacional/holanda/
branetec
Inscrição: Até 11 de março

CAPES/BRAFAGRI
O que é? Mobilidade para instituições 
francesas parceiras nos projetos
Candidatos: Alunos de graduação em 
Agronomia, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Florestal e Medicina Veterinária
Benefícios: Bolsa mensal, auxílios  
instalação e deslocamento, e seguro saúde, 
pagos pela Capes
Informações: www.capes.gov.br/
cooperacao-internacional/franca/capesbrafagri
Inscrição: Até 14 de fevereiro


