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INTRODUÇÃO

Este guia tem como finalidade orientar os estudantes de graduação da Escola de Administração – 
EAUFBA acerca dos programas de intercâmbio e mobilidade presentes na UFBA.Nele está contido o 
passo-a-passo em cada modalidade de intercâmbio, bem como algumas perguntas frequentes res-
pondidas e contatos úteis. 
    

Boa viagem !

1 .1 AAI – Assessoria de Assuntos Internacionais (UFBA)

“ A Assessoria para Assuntos Internacionais (AAI), vinculada ao gabinete da Reitoria da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), tem como atribuições promover as relações acadêmico-científicas da 
UFBA com vistas a prospectar, desenvolver e implementar convênios de cooperação e projetos inter-universi-
tários e assessorar os corpos docente, discente, técnico e órgãos administrativos, nas suas relações com insti-
tuições e organismos internacionais.

Criada em 1996, a AAI dedica-se à ampliação das trocas acadêmicas para o enriquecimento pessoal e 
profissional da comunidade UFBA, através do contato com práticas acadêmicas diferenciadas, em outras rea-
lidades culturais e linguísticas, e trabalha pela valorização e projeção dos cursos da UFBA no exterior.” 
(Fonte : https://aai.ufba.br/).

Por meio da AAI é possível realizar projetos inter-universitários (intercâmbios) com diversas universidades pelo 
mundo conveniadas à UFBA, de acordo com os Editais divulgados previamente. Não há despesas com mensali-
dades e taxas relacionadas à universidade do exterior. Em geral, dois editais “regulares” são divulgados por ano, 
normalmente nos meses de Março e Agosto, com diversas vagas para universidades nos mais variados países.
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                  Os estudantes manifestam interesse para a universidade pretendida, dirigindo-se à AAI com a documentação 
indicada no edital,passando, em seguida, por um processo de seleção com critérios definidos pelo mesmo. 
Nessa modalidade, os alunos não contam com bolsa auxílio, devendo arcar com os custos de sua viagem. No   
entanto, alunos que recebem auxílio da PROAE (Pró-Reitoria de Auxílio Estudantil) são aptos a receber auxílio 
durante a sua viagem , devendo procurá-la para obtenção de maiores informações sobre o auxílio. Site PROAE 
: https://proae.ufba.br/ . Além dos editais regulares, outros editais especificos são abertos durante todo o ano 
no site da AAI (link abaixo) com vagas incluindo (ou não) bolsa auxílio para diversos programas de intercâmbio. 
Deve-se observar cada edital em particular e seguir as regras do mesmo. Visite regularmente o site da AAI.

1.2 O que é ?

https://aai.ufba.br/
https://proae.ufba.br
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1.3 Passo a Passo

Entrar no site https://aai.ufba.br/editais/discentes e procu-
rar por editais dentro do prazo estipulado. Atenção: os editais 
de intercâmbio acadêmico “tradicionais” são abertos somente 
duas vezes por ano;

Procurar a AAI e manifestar interesse na vaga, indicando 
a faculdade / universidade escolhida.  Fique atento com 
o prazo para entrega da documentação exigida na AAI, 
contida no  edital;

Fazer planejamento de componentes curriculares que 
serão cumpridos no exterior, com a concordância do co-
legiado para reconhecimento de créditos.É importante 
consultar um professor tutor para auxília-lo nesta etapa. 
Para tanto, procure a coordenação do seu curso;

Fazer a inscrição no site específico da universidade pre-
tendida. A depender da norma do programa, esta inscri-
ção se dará após a divulgação de um resultado positivo. 
Em alguns casos, esta inscrição pode ser feita no momen-
to da inscrição no programa;

Aguardar confirmação de aceite do programa de estudos pela 
instituição estrangeira e proceder com as adequações necessárias 
caso a solicitação original seja indeferida;

Caso aprovado na instituição estrangeira, providenciar o VISTO DE 
ESTUDANTE para o país, a partir de um documento que será 
enviado pela instituição;

Durante o período de mobilidade registrar a continuidade da 
condição de aluno regular na UFBA em intercâmbio (no caso 
de ficar por mais de 1 semestre).

Confirmar junto ao colegiado e à AAI a data da partida e a 
data prevista de retorno. Apresentar o visto de estudante na 
AAI antes da partida. A partir desse momento, o estudante da 
UFBA perde o direito de matrícula regular e sua situação fica 
como “aluno em intercâmbio”, por até 2 semestres;

https://aai.ufba.br/editais/discentes
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1.4 Documentação Necessária (Edital 2018.1) 

a. Formulário da UFBA, devidamente preenchido e assinado (disponível em
 http://www.aai.ufba.br );

 Formulário da instituição parceira (disponível no sítio da universidade escolhida);

 Duas (2) Fotos 3x4;

 Duas (2) Cartas de Recomendação de professores (as) efetivos (as) (preferencialmenteno idioma do país de 
destino) em papel timbrado da sua Unidade de Ensino, disponívelno Colegiado ou Departamento de seu curso.

 Curriculum Vitae traduzido para o idioma do país de destino (devidamente assinadopelo aluno).

Carta de Apresentação (em português, traduzida para o idioma do país de destino) 
assinada pelo(a) aluno(a).

Histórico Escolar Oficial da UFBA (original e traduzido pelo (a) candidato (a) para o 
idioma do   país de destino).

 Cópia do certificado de proficiência no idioma (inglês, francês, alemãoetc.). Obs.: No caso de espanhol, é 
necessário apresentar apenas a comprovação domínimo de três semestres de curso concluídos, no ato da 
inscrição.

 Cópia do RG ou do Passaporte (caso possua, dar preferência ao passaporte).

Os (as) estudantes regularmente cadastrados (as) na Pró-reitoria de 
Ações Afirmativas deverão comprovar esta condição.

         1.5 Perguntas Frequentes 

Onde posso encontrar os Editais de Intercâmbio ?
Aqui : https://aai.ufba.br/editais/discentes

Qualquer estudante da UFBA pode participar ?
Não. É necessário ter 20% do curso integralizado e não ser aluno concluinte. Outras 
exigências variam de acordo com o edital. 

Quais são as universidades parceiras ?
São muitas, nos mais diversos países. A lista com as  universidades parceiras pode ser 
encontrada aqui : https://aai.ufba.br/pt-br/universidades-conveniadas

É possível viajar/fazer intercâmbio para uma universidade que não seja parceira  ?
Apesar de ser possível fazê-lo, não conta com o apoio da AAI e o aluno deve fazer por conta própria, arcando com to-
dos os custos necessários. Alguns editais da AAI/UFBA não regulares levam a outras universidades, devendo o aluno se 
informar previamente sobre os mesmos. 

Quando são divulgados editais ?
Os editais podem ser divulgados a qualquer momento ! Porém, os editais de intercâmbio estudantil acadêmico entre 
as universidades parceiras são divulgados duas vezes por ano, normalmente em Março (para a saída no 2º semestre) 
e em Agosto (para saída no 
1º semestre) 

Preciso falar o idioma local ?
Na maioria dos casos, é necessário certificado de proficiência (por meio de exame) no idioma do curso lecionado. O 
exame exigido e a nota mínima variam de acordo com a universidade pretendida, devendo-se atentar para esses as-
pectos no momento da inscrição na mesma.  Algumas universidades contam com cursos em idioma diferente do país 
sede, devendo o teste de proficiência ser feito para o idioma lecionado pela universidade. Ex : Sciences Po em Paris, 
possui cursos em inglês, devendo o estudante fazer a prova de proficiência em Inglês (ao invés de Francês).

http://www.aai.ufba.br
https://aai.ufba.br/editais/discentes
 https://aai.ufba.br/pt-br/universidades-conveniadas
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É bom ficar atento as regras de cada universidade para saber sobre o exame de proficiência necessário e a nota 
de corte. Normalmente, universidades estadunidenses utilizam o TOEFL, enquanto Inglesas utilizam o IELTS. Em 
certos casos, ambos são aceitos. 

Existe auxílio financeiro / ajuda de custos para o estudante ?
Nos editais regulares não, apenas não existem despesas com a universidade estrangeira (mensalidades, taxas 
, etc) . No entanto, se o estudante for recebedor de auxílio estudantil, o mesmo poderar solicitar auxílio para o 
tempo que estiver em intercâmbio. Para tanto, o aluno deve procurar a PROAE para mais informações. Em ou-
tros editais, como os do Santander Universidades, pode haver bolsa auxílio. 

Quais são os critérios para escolha dos alunos em cada vaga ? Existem critérios de 
desempate ?
Existem casos de universidades com mais alunos da UFBA querendo cursar os seus cursos do que vagas dispo-
níveis. Nesses casos, são observados os critérios de desempate tais como C.R. (Coeficiente de Rendimento), de-
sempenho no exame de proficiência da língua,  número de reprovações, semestralização e até idade. Para mais 
informações, consultar o edital. Os alunos que não conseguirem entrar na universidade de preferência (por falta 
de vagas) são orientados pela AAI a escolher outra universidade e/ou outro país. Há sempre grande variedade e 
quantidade de vagas disponíveis! 

Após selecionado, quais as datas para viagem ?
Edital de Março – Viagem entre Julho/Agosto 
Edital de Agosto – Viagem entre Janeiro/Fevereiro

Em questão de aproveitamento das disciplinas, como fica ? São aproveitadas todas as disciplinas que eu cursar 
fora ? 
Antes de viajar é necessário que consulte seu colegiado e um professor tutor para avaliar as disciplinas ofere-
cidas pela universidade estrangeira, afim de escolher as que sejam interessantes para o seu desenvolvimento 
pessoal, alinhadas com o seu objetivo e que possam substituir alguma disciplina do seu curso. Em geral , caso a 
disciplina não substitua a carga horária obrigatória, a mesma entra como carga horária optativa.

Professores tutores (EAUFBA): Gilberto Almeida e  Fabio Ferreira.

Contato : 
Assessoria para Assuntos Internacionais | Universidade Federal da Bahia - Palácio da Reitoria - Rua Augusto Viana, s/n, Salvador - Bahia 
- Brasil - Cep: 40110-909 Telefone: (71) 3283 7025 / 7068/E-mail: aai@ufba.br
https://aai.ufba.br/

https://aai.ufba.br/
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2 AIESEC

Programa de intercâmbio voluntário para jovens entre 18 e 30 anos, voltado para trabalhar em ações voluntárias em 
comunidades de diversos países ou para trabalhar em start-ups. Duração de seissemanas a trêsmeses. O aluno deve 
pagar todos os custos de viagem, porém, a depender do programa e do país a acomodação é concedidagratuitamente 
(na casa de famílias locais). O objetivo deste intercâmbio é proporcionar  experiências novas ao estudante por meio da  
vivência de outras culturas, desenvolvimento de liderança  e impacto nas comunidades locais e no mundo. Presente em 
mais de 100 países, funciona durante todo o ano para busca de oportunidades/programas. Também existem ações de 
integração entre intercambistas em cada cidade para onde são enviados.

2.1 Passo a Passo

O aluno escolhe e  aplica para o projeto que achar melhor, 
e, caso seja aprovado(a), paga os custos e  viaja no prazo 
determinado pelo projeto.

O aluno procura a AIESEC e escolhe o programa 
(trabalhar em Projeto Social ou em Start-up). 

A AIESEC mostra as opções disponíveis (países, projetos, 
etc), bem como mais detalhes de cada oportunidade. 
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  2.2 Perguntas Frequentes 

Quem/O que é a AIESEC ? 
“ Somos um movimento de liderança jovem. Nossa missão é alcançar a paz mundial e o total preenchimento das poten-
cialidades humanas.Nossa visão é a de que devemos ser acessíveis a todos e em todos os lugares, crescer disruptiva-
mente e moldar o que fazemos às necessidades do mundo. “ – Fonte : http://aiesec.org.br/a-aiesec/

Existem estágios remunerados oferecidos pela AIESEC ?
Os intercâmbios profissionais não são o foco do escritório de Salvador, já que existem mais oportunidades para os in-
tercâmbios em start-ups, mas,ainda assim, é possível a sua realização. Deve-se consultar a AIESEC para verificar se há 
oportunidades em aberto.

Existe auxílio financeiro nos intercâmbios proporcionados pela AIESEC ?
Em alguns casos existe isenção do valor da moradia e o estudante ficará hospedado numa casa de família local. De-
mais custos devem ser arcados pelo estudante. Deve-se consultar cada projeto individualmente para se obter mais 
informações sobre custos. 

Existe a possibilidade de estudar em uma universidade ou fazer algum curso fora do país através da AIESEC ? 
Não. Somente nas modalidades citadas acima. 

Existe a possibilidade de aproveitamento de horas curriculares com o intercâmbio da AIESEC ?
Sim, é possível ! Após o intercâmbio, poderá ser solicitado certificado com a quantidade de horas realizadas, que podem 
ser aproveitadas como carga horária complementar na UFBA. 

Contato : AIESEC SALVADOR 

Endereço: Av. Reitor Miguel Calmon - Canela, Salvador - BA, 40110-100 –
Escola de Administração UFBA / Térreo . Aberto das 14h as 19h de segunda a sexta. 
Telefone: (71) 3332-6377

  3 Programas de Bolsa Diversos e agências
Existem outros programas e formas de fazer intercâmbios, seja por conta própria (através de agências) ou por outros 
editais que aceitam universitários de todo o Brasil. Diversos
programas ainda pagam os custos e fornecem auxílio financeiro.  A seguir, disponibilzam-se links e informações úteis 
sobre alguns programas de intercâmbio. 

O site Estudar Fora é o maior portal para intercâmbio e oportunidades diversas para estudantes brasileiros. Lá são 
divulgados diversos editais, com ou sem bolsa, para estudar em diversos países/universidades do mundo para gra-
duação, pós-graduação e cursos diversos. Vale a pena conferir ! Para ficar por dentro das bolsas que estão sendo 
oferecidas, dentre outras oportunidades, basta acessar : https://www.estudarfora.org.br

“O Estudar Fora é a maior fonte de informação e preparação para brasileiros que sonham em estudar no exterior. No 
EstudarFora.org, você encontra detalhes sobre como se preparar, informações sobre bolsas de estudos e histórias 
inspiradoras de quem chegou lá. Já o Prep Estudar Fora oferece apoio individualizado e gratuito para jovens com ex-
celência acadêmica que desejam cursar a graduação fora.” Fonte : https://www.estudarfora.org.br

 

3.1.  Site estudarfora.org.br

http://aiesec.org.br/a-aiesec/
https://www.estudarfora.org.br
https://www.estudarfora.org.br 
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Você sabia que o Banco Santander conta com diversos programas que levam universitários e pós-graduandos para 
fora do Brasil contando com auxílio financeiro e estudos bonificados? Existem programas inclusive para estudar Espa-
nhol na Espanha com tudo pago. Para informações sobre os programas e editais , basta acessar : https://www.santan-
deruniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx 

A Universia é um portal Universitário no qual pode-se consultar oportunidades para estudar fora, bem como ter acesso  
a informações sobre bolsas, programas diversos e editais para graduandos e pós-graduandos. Também contém um 
guia com informações úteis de diversos países, que pode ser visto em : http://www.universia.com.br/estudar-exterior
As bolsas de estudo podem ser vistas aqui : http://noticias.universia.com.br/tag/not%C3%ADcias-sobre-bolsas-de-es-
tudo/
.Além disso, podem ser encontradas oportunidades para estágio e emprego no site. 

O Erasmus+ é um programa europeu (desenvolvido e sustentado pela União Europeia) com diversas oportunidades 
para pessoas de todo o mundo. Com orçamento bilionário, possui oportunidades para ensino, voluntariado, esportes, 
dentre outros. Mais de 4 milhões de pessoas já foram contempladas pelo programa, das quaiscerca de 2 milhões foram 
estudantes universitários. Para saber mais , acesse : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Para conferir as oportunidades fornecidas pelo Erasmus, clique aqui : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
-plus/opportunities_pt

 

3.2 Bolsas Intercâmbio Santander

3.3 Universia

Existe também a possibilidade de se fazer intercâmbio por meio de uma agência, com uma 
flexibilidade maior para escolha da universidade e do programa , seja curso de Idiomas, ex-
tensão de ensino superior, curso com  trabalho profissional, dentre outros. Neste caso, tudo 
deve ser pago pelo estudante , cabendo a agência orientá-lo e aconselhá-lo antes e durante 
sua estadia no exterior. As maiores agências no Brasil são :
STB -  https://www.stb.com.br/
CI - https://www.ci.com.br/intercambio/universidade

3.4  Erasmus+

3.5  Agências de Intercâmbio

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
http://www.universia.com.br/estudar-exterior 
http://noticias.universia.com.br/tag/not%C3%ADcias-sobre-bolsas-de-estudo/
http://noticias.universia.com.br/tag/not%C3%ADcias-sobre-bolsas-de-estudo/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_pt 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_pt 
https://www.stb.com.br/ 
https://www.ci.com.br/intercambio/universidade
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4  Mobilidade Acadêmica

O Programa de Mobilidade Acadêmica foi criado para permitir aos alunos de graduação das Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES) brasileiras realizar intercâmbio entre elas. Para participar, o aluno precisa ter integralizado 
todas as disciplinas previstas para o primeiro ano (ou 1° e 2° semestres letivos) do curso na Instituição de origem e 
possuir no máximo uma (01) reprovação por período letivo.

4.1 O que é ?

4.2 Passo a Passo

Os alunos da UFBA interessados em participar do Pro-
grama de Mobilidade Estudantil deverão consultar o co-
ordenador do seu curso para elaborar o plano de es-
tudos à luz das ementas dos componentes curriculares 
ofertados pela universidade pleiteada para aproveita-
mento quando do retorno.

Em seguida, preencher o requerimento (disponível 
em  https://prograd.ufba.br/mobil idade-academi-
ca) e entregar ao Colegiado para posterior enca-
minhamento para a PROGRAD.

A Pró-Reitoria de Graduação consulta o Pró-Reitor da 
Universidade pleiteada para ver se aceita receber o es-
tudante. Após a resposta da IFES, a Pró-Reitoria de Gra-
duação comunica ao colegiado para informar ao aluno 
interessado. De acordo com o convênio, a UFBA não se 
responsabilizará pelas despesas dos participantes no 
programa.

O aluno participante deste Convênio terá vínculo tem-
porário com a Instituição receptora, dependendo da 
existência de disponibilidade de vaga e das possibilida-
des de inscrição na(s) disciplina(s) pretendida(s).

 https://prograd.ufba.br/mobilidade-academica
 https://prograd.ufba.br/mobilidade-academica
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O prazo máximo para afastamento é de umano letivo, e em caráter excepcional, a critério da Instituição receptora, 
poderá haver renovação, sucessiva ou intercalada, do vínculo temporário, por até mais um período letivo.

Prazos para aceite das solicitações de mobilidade acadêmica para discentes de outras IFES para o ano de 2018:

2018.1 - Até 12 de fevereiro de 2018          2018.2 - Até 13 de julho de 2018
Contato : numob@ufba.br  Fone : (71) 3283-7008 e 3283-7015
Responsáveis pelo atendimento : Edvan Alves e Lindomar Paixão.

5 Informações Úteis / Links 

Sites úteis : 

https://aai.ufba.br
http://aiesec.org.br
https://www.estudarfora.org.br

Página com opções de bolsas do Santander
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx - 

Oportunidades de bolsas
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2017/02/15/1149644/bolsa-estudos-ex-
terior-inscrices-abertas.html 

ERASMUS+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt - 

Erasmus+ Programa
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-
-read-programme-guide_pt - 

Informações e formulário para mobilidade acadêmica
https://prograd.ufba.br/mobilidade-academica- 

mailto:numob@ufba.br 
https://aai.ufba.br http://aiesec.org.br https://www.estudarfora.org.br https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
https://aai.ufba.br http://aiesec.org.br https://www.estudarfora.org.br https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
https://aai.ufba.br http://aiesec.org.br https://www.estudarfora.org.br https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
https://aai.ufba.br http://aiesec.org.br https://www.estudarfora.org.br https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
https://aai.ufba.br http://aiesec.org.br https://www.estudarfora.org.br https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
https://aai.ufba.br http://aiesec.org.br https://www.estudarfora.org.br https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2017/02/15/1149644/bolsa-estudos-exterior-inscrices-abertas.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2017/02/15/1149644/bolsa-estudos-exterior-inscrices-abertas.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pt 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pt 
https://prograd.ufba.br/mobilidade-academica
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Testes de proficiência :

Inglês:
Cambridge ESOL - http://www.cambridgeesol.org/
IELTS - http://www.ielts.org/
TOEFL - http://www.ets.org/toefl

Alemão:
KDS/TesteDaF/ZOP/ZMP - http://www.goethe.de/br

Espanhol:
DELE - http://riodejaneiro.cervantes.es/

Italiano:
CILS - http://www.unistrasi.it/
CELI - http://www.cvcl.it/
Francês:
DELF/DALF - http://www.aliancafrancesa.com.br/
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