
 

 

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA/ACORDOS BILATERAIS 

PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATOS 2020/1 - EDITAL 2 

NOVAS DIRETRIZES 

 

A Mobilidade Acadêmica, setor do Escritório de Cooperação Internacional da PUCRS, com o 

objetivo de estabelecer novas normas, orientações e esclarecimentos para a pré-seleção de 

estudantes que desejam participar do Programa de Mobilidade Acadêmica/Acordos Bilaterais, 

institui as seguintes modificações e procedimentos: 

1. Diante das incertezas e circunstâncias geradas pela pandemia do COVID-19 quanto às 

atividades e calendários acadêmicos das universidades parceiras no exterior, os 

números de vagas, prazos e orientações de candidatura estão sujeitos a alterações sem 

aviso prévio; 

2. Sugere-se que os documentos necessários para a inscrição no Programa de Mobilidade 

Acadêmica – Acordos Bilaterais sejam preferencialmente encaminhados digitalizados 

por e-mail para mobilidade.out@pucrs.br, em alternativa à entrega presencial no 

Escritório de Cooperação Internacional (prédio 1, sala 110) até as 13h do dia 

04/05/2020; 

3. Será aceito o Formulário de Compatibilidade de Disciplinas (plano de estudos) que 

apresentar assinatura ou aprovação por e-mail do coordenador de curso. No caso de 

aprovação por e-mail, o aluno ou coordenador deverá encaminhar para 

mobilidade.out@pucrs.br o e-mail constando a aprovação do plano de estudos pelo 

coordenador até o dia 04/05/2020; 

4. Sugere-se que o pagamento da taxa de inscrição de 130,00 (cento e trinta reais) seja 

efetuado através de transferência bancária, em alternativa ao pagamento presencial no 

setor Financeiro da Central de Atendimento do Aluno (Living 360º). Para os que optarem 

pela transferência, é necessário encaminhar o comprovante de pagamento e o 

Formulário de Inscrição do Programa de Mobilidade Acadêmica para o e-mail 

financeiro@pucrs.br; 

Banco do Brasil 

Agência: 3168-2 

Conta Corrente: 705090-9 

CNPJ PUCRS: 88.630.413/0002-81. 

Razão Social: UBEA PUCRS 

Valor: 130,00 

mailto:mobilidade.out@pucrs.br
mailto:mobilidade.out@pucrs.br
mailto:financeiro@pucrs.br


 

 

NOVO CRONOGRAMA: 

 
*Cronograma pode sofrer alterações que serão comunicadas através do Portal Internacional 

(http://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/estude-noexterior/editais/). Cabe 

a cada candidato estar atento ao cronograma vigente.  

Porto Alegre, 06 de abril de 2020. 
Escritório de Cooperação Internacional 

Mobilidade Acadêmica 

14/01/2020 Lançamento do Edital de Pré-Seleção de Candidatos 2020/1 – Programa de 

Mobilidade Acadêmica/Acordos Bilaterais – Edital 2  

26/02/2020 Abertura das inscrições 

04/05/2020 

Encerramento das inscrições: data limite para entrega dos documentos 

(conforme item 2.2) no Escritório de Cooperação Internacional, prédio 1, sala 110 

ou por e-mail para mobilidade.out@pucrs.br. Até às 13h. Não serão aceitas 

inscrições após este horário. 

05/05/2020 
Provas de Proficiência 

Local: Prédio 50, sala 807 (a confirmar) 
Horário: 09h às 11h30min 

08/05/2020 
Divulgação da lista dos alunos pré-selecionados (titulares e suplentes) no Portal 

Internacional http://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/estude-
no-exterior/editais/ e no Escritório Internacional. 

Até 11/05/2020 
Confirmação de ocupação de vaga dos alunos pré-selecionados (titulares e 

suplentes), por e-mail para mobilidade.out@pucrs.br ou no Escritório 

Internacional até às 17h.  

12/05/2020 
Divulgação das vagas de remanejo no Portal Internacional    

http://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/estude-no-
exterior/editais/ e no Escritório Internacional. 

Até 13/05/2020 Manifestação de interesse nas vagas de remanejo, por e-mail para 

mobilidade.out@pucrs.br ou no Escritório Internacional até às 17h.  

14/05/2020 
Divulgação da lista dos alunos pré-selecionados para as vagas de remanejo no 

Portal Internacional http://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-
academica/estude-no-exterior/editais/ e no Escritório Internacional. 

A partir de 

15/05/2020 

Escritório de Cooperação Internacional entra em contato com os alunos pré-
selecionados para dar encaminhamento às candidaturas para as universidades 

parceiras. 
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