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antes de começar
O primeiro passo sempre é conhecer o programa no
qual você quer se inscrever. No site do Mobilidade
Unisinos, é possível ler sobre as opções disponíveis, bem
como os editais antigos, nos quais todos os detalhes
estão descritos.
Por mais que não estejam com inscrições abertas a todo
momento, os editais dão uma certa noção do que será
necessário para a candidatura.
Agora, vamos em busca dos seus selos?

junte todos os selos
e faça uma viagem segura
Se você já está se informando sobre o processo de
Mobilidade Acadêmica, deve ter notado que ele requer
atenção redobrada para documentação e prazos.
Talvez, porém, você sequer saiba por onde começar.
Pois bem: este guia serve exatamente para isso.
Aqui vamos tirar suas dúvidas a respeito de detalhes
(que de pequenos não tem nada!) importantíssimos para
a realização de uma viagem segura e tranquila.
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o tal do visto
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O visto é um documento necessário para a
realização da mobilidade acadêmica e algumas
viagens de estudo. Dependendo do país de
destino, ele pode ser mais demorado e
trabalhoso.

E como faz?

Você deve procurar o consulado do país de
destino. Entre no site e acesse a aba vistos: lá
eles explicam o passo a passo necessário.
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Além disso, a responsabilidade do processo é
sempre do estudante. Por isso é essencial
planejar com antecedência o processo solicitado
pelo país de destino, pois isso pode afetar o
andamento da sua viagem.
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câmbio, que isso?
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Importante ter em mente que o valor das moedas é
diferente. Portanto, impacta no seu planejamento. Na
hora de pensar em estratégia financeira, leve isso em
consideração.

Outro ponto de destaque é que, quando se tata de
candidaturas com concessão de bolsa, o valor
descrito no edital é voltado para objetivos específicos,
como cobertura de seguro-viagem, acomodação ou
das taxas da universidade. Releve isso na hora de
pensar quanto será necessário para sua mobilidade.
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1. Faça pesquisas de preço considerando o destino
2. Converse com outras pessoas que já fizeram mobilidade
3. Anote tudo, estruture e planeje
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seguro sempre
O seguro-saúde é solicitado a todos os estudantes
estrangeiros para a obtenção do visto (entendeu a
importância de um planejamento antecipado?) e sua
contratação deve ser realizada ainda aqui, no Brasil.

"Tá, mas por que afinal de contas preciso ter um?"
Porque é ele que vai te assegurar para imprevistos
durante a viagem, afinal de contas, é importante estar
preparado em um lugar novo, cheio de desafios.

Atenção!!!

Existem diferentes tipos de seguro, cada um com
uma cobertura específica. Os próprios editais já
descrevem quais exigências devem ser cumpridas
para o aceite do estudante.
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proficiência? Sim!
Toda viagem vai pressupor que você domine um
idioma específico (ou mais). Além de ter o
conhecimento, é preciso comprová-lo, o que deve ser
feito através dos exames de proficiência.
Algumas coisas importantes para se ter em mente:
1. Você deve fazer um exame que esteja alinhado ao seu
objetivo. Ou seja, de nada adianta uma certificação que a
universidade de destino não aceita.
2. Algumas provas têm validade. Verifique se a sua está
ativa antes de se inscrever na mobilidade.
3. O Unilínguas realiza provas de proficiência todo
semestre e elas são aceitas internacionalmente.
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hora da verdade
A pergunta mais difícil de todas: como escolher uma
universidade para fazer mobilidade acadêmica?
Bem, você precisa levar alguns pontos em
consideração. Quais programas estão abertos no
momento ou estarão em um período próximo?
Quando você pretende fazer sua viagem? Qual
proficiência será necessária? Seu curso é ofertado na
instituição escolhida? A cultural local te interessa? É
possível fazer a documentação a tempo?

Momento crucial!

Faça uma boa pesquisa e converse com
seus professores. Conheça roteiros, esteja
por dentro do processo burocrático, se
engaje mesmo. Muito do sucesso da viagem
depende do quando você está envolvido na
preparação.
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estranho no ninho
Aqui não trazemos um selo, mas uma dica bônus.
É completamente normal se sentir um estranho no
ninho, ou seja, perdido por estar em um país
desconhecido. Sendo assim, indicamos que você faça
uma pesquisa sobre a cultura local, dando uma
atenção para música, arte, culinária, literatura,
turismo e idioma. Veja o que te instiga e interessa.
Também vale tentar conversar com quem já teve
uma experiência de mobilidade acadêmica.
Claro, isso não resolve todos os problemas, mas pode
trazer mais segurança para a decisão de destino.
Afinal, é importante ir para um lugar que você
realmente queira conhecer.

esperamos que esse guia
tenha te ajudado!
Agora que você já juntou todos os selos, pode
começar a planejar sua viagem com mais segurança.
Além disso, quando surgirem dúvidas, sempre
estaremos disponíveis para te ajudar através do
e-mail oficial e das redes sociais.
mobilidade@unisinos.br
mobilidadeunisinos
mobilidadeinternacionalunisinos
(51) 3590-8237

Bora se aventurar com a Mobilidade Unisinos? :)
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