
    
 

EDITAL Nº 1/2019 - ANEXO II 
Instituições Conveniadas 

Atenção: O nível de proficiência necessária é intermediário (nível B1 no CEFR). Quando a 

Universidade cobrar nível superior, a proficiência estará discriminada. 

Note que a oferta de disciplinas em inglês para alunos em Mobilidade pode variar de semestre para 

semestre. 

ACESSO RÁPIDO (Clique no país desejado) 

Alemanha - Áustria - Eslováquia - Espanha - Estônia - França - Grécia - Hungria - Itália - Letônia 

Lituânia - Malta - Noruega - Polônia - Portugal – República Tcheca - Romênia - Suíça 

Alemanha  
↑Topo 

 

Leipzig University 

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade (em inglês):  American Studies; British 
Studies; International Physics Study Program; Digital Humanities (parcialmente em inglês) 
 
Áreas da pós-graduação abertas para estudantes da graduação em mobilidade (em inglês): 
International Physics Studies Program; American Studies; British Studies; African Studies; Early 
Childhood; Education; European Integration in East Central Europe; European Studies; Economics; 
Anthropology; Advanced Spectroscopy in Chemistry; Structural Chemistry and Spectroscopy 

 

Cursos: consultar em https://www.uni-leipzig.de/en/studium/vor-dem-studium/courses-

search/ 

Idioma: Alemão B1 para disciplinas ministradas em alemão, e B2 para inglês.  

Proficiência: certificados descritos no anexo III 

Vagas: 6 

 

 

http://www.zv.uni-leipzig.de/
https://www.uni-leipzig.de/en/studium/vor-dem-studium/courses-search/
https://www.uni-leipzig.de/en/studium/vor-dem-studium/courses-search/


    
 

Áustria  
↑Topo 

 

Karl Franzens University of Graz  

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade: todos os programas estão abertos para 

estudantes em mobilidade, exceto Pharmacology; a área de Translation/interpretation/transcultural 

communication with German só está disponível para os alunos que já estiverem matriculados em um 

programa de Tradução/Interpretação em sua universidade de origem. Consultar os cursos em 

http://studien.uni-graz.at/en/degree-programmes/  

   

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade que oferecem algumas disciplinas em 

inglês: consultar em https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage 

 

Co-inscrição: uma cooperação única com a Universidade Técnica de Graz (TUG), bem como com a 

Kunstuniversität Graz (KUG) permite aos alunos co-inscreverem-se em TUG e/ou KUG sem custo 

extra. Um mínimo de 50% das discuplinas da mobilidade deve ser realizado na Universidade de Graz. 

Idioma: Nível B2 em alemão ou 2 anos de estudos na Alemanha (comprovados através de histórico 

acadêmico). 

Para quem só irá cursar disciplinas em inglês, nível B2 pelo menos. Nesse caso, a participação no 

curso intensivo de Alemão que acontece antes do período letivo é obrigatória. 

Proficiência: nível B2 - certificados descritos no anexo III 

Vagas: 2 

 

Eslováquia   ↑Topo 

 

Comenius University in Bratislava 

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade:  Management; Social and Economic 

Sciences; Education; Sports; European studies; Central-European studies; Law;  

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade com disciplinas em inglês: 

Management; Social and Economic Sciences; Education; Sports; European Studies; Central-European 

Studies; Law 

http://www.uni-graz.at/en/
http://studien.uni-graz.at/en/degree-programmes/
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage
http://uniba.sk/


    
 

Obs.: as mesmas áreas da pós-graduação estão disponíveis para estudantes de graduação 

Cursos: consultar em https://uniba.sk/en/international-relations/incoming-
students/erasmus/course-catalogue/ 
 

Idioma: Inglês  

Proficiência: nível B2 - TOEFL ou IELTS. Na carta de recomendação, o tutor do aluno deve confirmar 

que o aluno é capaz de entender e participar de aulas ministradas em inglês.  

Vagas: 6  

 

University of Ljubljana 

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade: todas 

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade (em inglês): consultar em Link para 

disciplinas em inglês no ano de 2018/2019 

Obs.: todas as áreas da pós-graduação estão abertas para alunos da graduação, consultar no link 

acima. 

Idioma: inglês  

Proficiência: nível B2 - TOEFL score 79 (IBT) ou IELTS score 6 

Vagas: 2 

 

 ↑Topo 

 

University of Tartu 

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade (em inglês): consultar em 
http://www.ut.ee/en/courses-taught-english 

Obs.: todas as áreas da pós-graduação estão abertas para alunos da graduação, consultar no link 

acima. 

Idioma: Inglês 

Proficiência: TOEFL (iBT) min score 75; 

  IELTS (academic) min score 5.5, no part can be below 5.5; 

https://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/course-catalogue/
https://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/course-catalogue/
http://www.uni-lj.si/eng/
http://www.uni-lj.si/study/eng/subjects-bachelor
http://www.uni-lj.si/study/eng/subjects-bachelor
https://www.ut.ee/en
http://www.ut.ee/en/courses-taught-english


    
 

  FCE min score 160; 

  CAE 

  CPE 

  PTE Academic min score 59 

Vagas: 4 

 

França  ↑Topo 

 

Université de Lille  

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade: Science and Technology; Health and 

Law; Human and Social Sciences 

Áreas da pós-graduação abertas para estudantes da graduação em mobilidade: Science and 

Technology; Health and Law; Human and Social Sciences 

Áreas da pós-graduação abertas para estudantes da graduação em mobilidade que oferecem 

disciplinas em inglês:  Science and Technology; Economics and Management; Human and Social 

Sciences 

Cursos: consultar em https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-programme-

international/programme-dechange-erasmus-isep/ 

Obs.: os cursos de Medicina, Farmácia e Odontologia não estão disponíveis para mobilidade neste 

edital. 

Idioma: francês ou inglês 

Proficiência: nível B2 - certificado de proficiência em língua francesa (DELF, DALF, TCF) ou PULE para 

alunos UFF. 

Vagas: 6 

 

Université de Strasbourg 

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade:  Faculty for Mathematics and 

Computer Science; Faculty of Chemistry; Faculté of Foreign Cultures and Languages (exceto Italian 

Studies); Faculty of Arts; Faculty of Psychology; Faculty of Law; Political Sciences and Management; 

School and Observatory for Earth Sciences (EOST); Faculty of Languages and Applied Human; Sciences 

(LSHA) except ITI-RI; Faculty of Education Sciences; Faculty of Social Sciences; Faculty of Economics 

https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-programme-international/programme-dechange-erasmus-isep/
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-programme-international/programme-dechange-erasmus-isep/
http://www.en.unistra.fr/index.php?id=21304


    
 

and Management; Faculty of Physics and Engineering; University Centre for Journalism (CUEJ); 

European Engineering School of Chemistry; Polymers and Materials Science (ECPM); Robert Schuman 

University Institute of Technology; Télécom Physique Strasbourg (TPS); Faculty of Dental Medicine; 

Faculty of Geography and Development; Faculty of Protestant Theology; Faculty of Catholic Theology; 

Faculty of Literature; Faculty of Life Sciences; Faculty of Sport Sciences (STAPS); Faculty of Historical 

Sciences; Faculty of Pharmacy; Institute of Political Studies (IEP) 

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade que oferecem disciplinas em inglês: 

consultar as faculdades através dos contatos disponíveis no link a seguir 

https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/DRI/Hors_Erasmus/List_faculties_c

ontacts_2018.pdf 

Idioma: francês, nível B2 

Proficiência: vide anexo III 

Vagas: 6 

 

Grécia   ↑Topo 

 

Aristotle University of Thessaloniki 

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade: todas. Para saber mais sobre as 
disciplinas que são oferecidas em inglês, acesse http://qa.auth.gr/en/studyguide 

Áreas da pós-graduação abertas para estudantes da graduação em mobilidade: todas. Para saber 
mais sobre as disciplinas que são oferecidas em inglês, acesse http://qa.auth.gr/en/studyguide 

Cursos: consultar em https://eurep.auth.gr/en/students/info/courses 

Idioma: inglês  

Proficiência: nível B2 – certificados descritos no anexo III 

Vagas: 2 

 

Lituânia   ↑Topo 

 

University Vilnus 

https://www.auth.gr/en
http://qa.auth.gr/en/studyguide
http://qa.auth.gr/en/studyguide
http://www.vu.lt/em


    
 

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade que oferecem disciplinas em inglês: 
todos os cursos classificados como “bachelor studies - language of instruction English” na lista 
presente no seguinte link http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/courses-taught-in-
foreign-languages 

Áreas da pós-graduação abertas para estudantes da graduação em mobilidade que oferecem 
disciplinas em inglês: todos os cursos classificados como “master studies - language of instruction 
English” na lista presente no seguinte link http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/courses-
taught-in-foreign-languages 

Idioma: inglês 

Proficiência: nível B1 – certificados descritos no anexo III 

Vagas: 2 

 

Malta   ↑Topo 

 

University of Malta 

Áreas da graduação abertas para estudantes em mobilidade: todas as áreas exceto Medicine, 
Gerontology, Health Care and Science and Post-Graduate. 

Idioma: inglês 

Proficiência: nível B1 – certificados descritos no anexo III 

Vagas: 2 

 

 

 

 

Noruega   ↑Topo 

 

University of Bergen 

http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/courses-taught-in-foreign-languages
http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/courses-taught-in-foreign-languages
http://www.um.edu.mt/
http://www.uib.no/


    
 

Áreas da graduação abertas para alunos em mobilidade que oferecem disciplinas em inglês: todas 
as áreas exceto Medicine and Dentistry, Arts, Music and Design. Para saber mais sobre as aulas em 
inglês, acesse http://www.uib.no/en/education/50052/course-list 

Áreas da pós-graduação abertas para estudantes da graduação em mobilidade que oferecem 
disciplinas em inglês:  todas as áreas exceto Medicine and Dentistry, Arts, Music and Design. Para 
saber mais sobre as aulas em inglês, acesse http://www.uib.no/en/education/50052/course-list  

Idioma: Inglês 

Proficiência: nível B2 - certificados descritos no anexo III 

Vagas: 6 

 

Polônia   ↑Topo 

 

Jagiellonian University in Kraków 

Áreas da graduação abertas para alunos em mobilidade que oferecem disciplinas em inglês: Polish 
Studies, History, Sociology, Geography, Humanities, Law, Administration  

Áreas da pós-graduação abertas para alunos em mobilidade que oferecem disciplinas em inglês:  
Polish Studies, Slavonic Studies, History, Sociology, Psychology, Philosophy Geography, Geology, 
Humanities, Law, Administration, Physics, Astronomy and Applied Computer Science, Ecology and 
Evolution, Environmental Sciences, Biology – Botany, Public Health, Management and Social 
Communication, Media, Journalism, Public Affairs, Economy, Culture Studies 

Obs.: os cursos de Medicina, Estudos Europeus e Farmácia não estão disponíveis para mobilidade 
neste edital. 

Idioma: inglês  

Proficiência: nível B2 - certificados descritos no anexo III 

Vagas: 2 por curso 

 

República Tcheca   ↑Topo 

 

Masaryk University 

http://www.uib.no/en/education/50052/course-list
http://www.uib.no/en/education/50052/course-list
http://www.uj.edu.pl/
http://www.muni.cz/


    
 

Áreas da graduação abertas para alunos em mobilidade que oferecem disciplinas em inglês: todas 
as áreas. Consultar os cursos em inglês em https://czs.muni.cz/en/student-from-
abroad/international-student-guide/course-catalogue 

Obs: a Faculdade de Medicina, Medicina Geral e Odontologia não está disponível para mobilidade 
neste edital.  

Idioma: inglês  

Proficiência: nível B2 - certificados descritos no anexo III. O Departamento de Estudos Ingleses e 
Americanos requer nível de inglês de C1–C2. 

Vagas: 4 

 

Suíça   
↑Topo 

 

University of Basel 

Áreas da graduação abertas para alunos em mobilidade: Faculty of Humanities; Science; Psychology; 
Theology; Business and Economics; Law. 

Idioma: alemão 

Proficiência: nível B2 - certificados descritos no anexo III 

Vagas: 6 

 

https://www.unibas.ch/en.html

