
APRESENTAÇÃO DA ÁREA 

A Assessoria de Cooperação Internacional tem como objetivo promover 
ações no sentido de estimular as relações internacionais e intercâmbio do 
corpo discente, docente e administrativo, contribuindo para o desenvolvi-
mento acadêmico, científico, tecnológico, cultural e pessoal de todos os 
envolvidos.

A Internacionalização é essencial à vida acadêmica, e a direção da Estácio 
reconhece essa relevância, ao mesmo tempo em que expressa o desejo de 
desenvolver a área de forma gradativa e segura, definindo prioridades e 
executando com a prudência necessária os avanços constantes que permi-
tem a excelência acadêmica. 

O processo de internacionalização simboliza institucionalização definitiva 
da pesquisa e da inovação na instituição. Neste âmbito, a internacionaliza-
ção tem papel fundamental ao processo educacional científico. 

A Estácio possui parceria com mais de 15 instituições estrangeiras, em di-
ferentes países como: EUA, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Chile, 
entre outros. 

O QUE É MOBILIDADE ACADÊMICA? 

A mobilidade Acadêmica corresponde ao intercâmbio de alunos Estácio 
por um período de seis meses a um ano, em instituições estrangeiras con-
veniadas. O aluno cursará no exterior durante o tempo proposto, e retorna-
rão a Estácio para concluir seu curso. 

A cada semestre, a Assessoria de Cooperação Internacional da Estácio dis-
ponibiliza aos seus alunos editais para que possam concorrer as vagas de 
mobilidade acadêmica. 

Durante o período de mobilidade, o aluno Estácio estará isento das ta-
xas de mensalidade, tanto na instituição de origem quanto na universidade 
de destino (dependendo da universidade, poderá ser cobrada a taxa de 
matricula), porém deverá arcar com as despesas da viagem, acomodação, 
alimentação, etc. 



PRÉ-REQUISITOS 
Cada edital de mobilidade acadêmica possui especificidades 
distintas. Disponibilizamos aqui as regras gerais para a 
participação na maioria dos editais: 

 Alunos da Estácio da mobilidade presencial ou a distância, 
que estiverem regularmente matriculados (ativos no 
sistema), não podendo estar com status de trancado 
durante a inscrição no edital ou até o início da mobilidade 
acadêmica; 

 Ter cursado entre 20 a 80% do currículo acadêmico; 
 Possuir CR (Coeficiente de Rendimento) igual ou superior  

a 7; 
 Possuir proficiência linguística comprovada, principalmente 

para países de língua inglesa; 
 Alunos que tenham, no mínimo, um semestre a cursar na 

Estácio para a conclusão do seu curso após seu retorno 
ao Brasil, não podendo concluir seu curso na universidade 
estrangeira. 

DOCUMENTOS IMPORTANTES

 Passaporte – Com validade igual ou superior a 6 
meses da data de saída do país de destino; 

 Histórico Escolar;
 Visto de Estudante;
 Seguro Saúde;
 Certificado de Proficiência Linguística (dependendo 

do edital);
 Declaração do Coordenador do Curso;
 Carta de Admissão da universidade de destino
 Bilhete de passagem aérea ida e volta.

OBS: após seu retorno, o aluno deverá apresentar a 
Assessoria de Cooperação Internacional seu histórico com 
créditos cursados e notas, e as ementas das disciplinas.

COMO SOLICITAR O PASSAPORTE? 
Um dos documentos essenciais para uma viagem internacional 
é o passaporte. O documento é emitido pela Polícia Federal. 
Para solicitá-lo é necessário efetuar o pagamento do GRU e 
realizar o preenchimento do formulário disponível no próprio 
site da Polícia Federal.  Para mais informações acesse o site: 
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/passaporte. 

COMO SOLICITAR O VISTO DE ESTUDANTE?
O visto é uma permissão de um país para poder ficar um 
determinado período em seu território. Nele é informado quais 
serão suas atividades no país (turismo, estudos, negócios e 
etc.).

Para solicitar o visto, é imprescindível o agendamento de 
entrevista na embaixada ou consulado do país de destino. 

Na maioria dos programas ofertados pela Estácio é necessário 
solicitar o visto de estudante. O tipo de visto a ser solicitado, 
será informado em cada edital.  Para maiores informações a 
respeito do país de destino, acesse o site do Ministério das 
Relações Exteriores: http://www.portalconsular.itamaraty.gov.
br/seu-destino

COMO ME INSCREVER PARA OS EDITAIS DE MOBILIDADE 
ACADÊMICA DA ESTÁCIO?
A cada semestre, a Assessoria de Cooperação Internacional da 
Estácio disponibiliza em sua página os editais de mobilidade 
acadêmica. Lá estarão disponíveis informações sobre a 
universidade, prazos, link de acesso ao formulário, entre outras 
informações importantes para o seu intercâmbio. 

PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA/IDIOMA 
A maioria das universidades estrangeiras exige a proficiência 
no idioma oficial do país, em alguns casos até do idioma inglês, 
mesmo não sendo o idioma nativo. Algumas universidades 
oferecem aulas em inglês, mesmo não o tendo como idioma 
oficial. Caso seu destino não seja um país falante da língua 
portuguesa, será necessário a comprovação através do teste. 

A Estácio oferece curso de Inglês Básico para:

 AMBIENTE ACADÊMICO 
http://www.estaciocursoslivres.com.br/shopping/produto/
INGLES_BASICO_PARA_O_AMBIENTE_ACADEMICO/7851  

 CURSO DE ESPANHOL PARA BRASILEIROS 
http://www.estaciocursoslivres.com.br/shopping/produto/
CURSO_DE_ESPANHOL_PARA_BRASILEIROS_NIVEL_1/6667 

Lembrando que mesmo realizando os cursos ofertados pela 
Estácio, ou tendo certificação de curso de idiomas, algumas 
universidades exigem o exame de proficiência. 

ANTES DE EMBARCAR O QUE DEVO FAZER?
 Emitir o passaporte;
 Solicitar o visto de estudante;
 Preencher o formulário de mobilidade com seus dados 

pessoais para a Assessoria de Cooperação Internacional da 
Estácio;

 Encaminhar a Assessoria de Cooperação Internacional da 
Estácio a declaração de ciência assinada pelo Coordenador 
do Curso;

 Verificar com a universidade de destino orientações sobre 
acomodação;

 Solicitar a Assessoria Internacional a alteração do status 
acadêmico.

QUANDO RETORNAR O QUE DEVO FAZER?
 Solicitar a alteração do status acadêmico à Assessoria 

Internacional;

 Apresentar à Assessoria de Cooperação Internacional o 
Histórico Escolar e as ementas das disciplinas cursadas no 
exterior;

 Solicitar a isenção das disciplinas cursadas no exterior (o 
aproveitamento das disciplinas está condicionado à análise 
do setor responsável).

CONTATO 
ASSESSORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
AV. PRESIDENTE VARGAS, 642 – CENTRO – RIO DE JANEIRO
E-MAIL: INTERNATIONAL@ESTACIO.BR
TELEFONE: 55 21 2206-9734


