
 

 

 

 

 

 

EDITAL Nº 01/2022 – SRI/UFF 
ANEXO II 
 
ATENÇÃO: É de responsabilidade do aluno pesquisar sobre a oferta de disciplinas oferecidas por cada curso no site da 

universidade de destino, bem como o campus em que o curso dele é ofertado – já que algumas universidades possuem sedes 

em diferentes cidades – e a quantidade de disciplinas ofertadas nos idiomas nos quais ele possua proficiência, tendo em vista 

a possível alteração na oferta dessas a cada semestre. 

 

Consultar comprovantes aceitos no Anexo III. 

 

Argentina                                                                    
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

Cursos: Verificar em: http://www.usal.edu.ar/usal_carreras-grado 

Idiomas e proficiência: espanhol - nível B2, para acompanhar as disciplinas, e francês - nível A2, para participar em eventos 

de francofonia. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

Cursos: Verificar em: https://www.uncuyo.edu.ar/estudios 

Atenção: O Instituto Balseiro e o Instituto Universitario de Seguridad Pública não aceitam estudantes para mobilidade. 

Idiomas e proficiência: espanhol - nível B2, para acompanhar as disciplinas, e francês - nível A2, para participar em eventos 

de francofonia. 

 

Bolívia  
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

Cursos: Verificar em: http://websis.umss.edu.bo/umss_carreras.asp?codser=UMSS&idcat=45 

Idiomas e proficiência: espanhol - nível B2, para acompanhar as disciplinas, e francês - nível A2, para participar em eventos 

de francofonia. 

 

 Chile 
UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS  

Cursos: Verificar em: http://www.ubo.cl/admision/carreras/ 

Idiomas e proficiência: espanhol - nível B2, para acompanhar as disciplinas, e francês - nível A2, para participar em eventos 

de francofonia. 

 

Colômbia  
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Cursos: Verificar em: 

Atenção: O curso de Medicina não está disponível. 

Idiomas e proficiência: espanhol - nível B2, para acompanhar as disciplinas, e francês - nível A2, para participar em eventos 

de francofonia. 

 

 

http://www.uces.edu.ar/
https://www.javeriana.edu.co/home#.W_5Y4C3Oqu4
https://www.javeriana.edu.co/home#.W_5Y4C3Oqu4


 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO  

Cursos: Verificar em: https://www.urosario.edu.co/Oferta-academica/Pregrado/ 

Atenção: As vagas para Medicina são apenas para internato. 

Idiomas e proficiência: espanhol - nível B2, para acompanhar as disciplinas, e francês - nível A2, para participar em eventos 

de francofonia. 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

Cursos: Verificar em: https://www.univalle.edu.co/formacion/pregrado 

Idiomas e proficiência: espanhol - nível B2, para acompanhar as disciplinas, e francês - nível A2, para participar em eventos 

de francofonia. 

 

UNIVERSIDAD DEL EAN  

Cursos: Verificar em: https://universidadean.edu.co/programas 

Atenção: No link acima também se encontram os cursos de pós-graduação, que não estão disponíveis para este programa. 

Idiomas e proficiência: espanhol - nível B2, para acompanhar as disciplinas, e francês - nível A2, para participar em eventos 

de francofonia. 

 

Guiana Francesa 
 

 

UNIVERSITÉ DE GUYANE  

Cursos: Verificar em: https://www.univ-guyane.fr/formation/nos-formations/ 

Idioma e proficiência: francês - nível B2  

 

México  
↑Topo 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  

Cursos: Verificar em: https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/facultades-y-escuelas 

Idiomas e proficiência: espanhol - nível B2, para acompanhar as disciplinas, e francês - nível A2, para participar em eventos 

de francofonia. 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Cursos: Verificar em: https://www.uv.mx/oferta-educativa/licenciatura/ 

Idiomas e proficiência: espanhol - nível B2, para acompanhar as disciplinas, e francês - nível A2, para participar em eventos 

de francofonia. 

 

Uruguai   
↑Topo 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  

Cursos: Verificar em: https://udelar.edu.uy/portal/ensenanza/carreras-de-grado/ 

Idiomas e proficiência: espanhol - nível B2, para acompanhar as disciplinas, e francês - nível A2, para participar em eventos 

de francofonia. 

 

http://www.urosario.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.dankook.ac.kr/web/international
http://www.uaa.mx/
http://www.universidad.edu.uy/

