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Mobilidade Internacional Outbound: orientações gerais          

1. O que é Mobilidade Internacional (MI)?

• A mobilidade internacional possibilita que o/a participante realize um período 
de atividades em uma instituição estrangeira, mantendo o vínculo com a sua 
instituição de origem. No retorno, esse período será reconhecido como parte de seu 
tempo de trabalho e/ou estudo  na universidade de origem, considerando-se as 
especificidades de cada caso. 
‣ Docentes, estudantes e agentes universitários vinculados à UNESPAR têm a própria  UNESPAR como 

universidades de origem.

• É um dos âmbitos da Política Institucional de Internacionalização da 
UNESPAR. 

• É um dos serviços prestados pelo Escritório de Relações 
Internacionais (ERI) da UNESPAR.
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2. O que é o ERI e qual sua função na mobilidade 
internacional?

• O Escritório de Relações Internacionais (ERI) é um órgão suplementar da Reitoria da  
UNESPAR. 

• Ele coordena, formula, regula e acompanha todos os procedimentos relativos à mobilidade 
internacional na UNESPAR e junto às universidades e instituições estrangeiras parceiras da 
UNESPAR. 

• Os/as interessados/as em mobilidade internacional podem entrar em contato com o ERI 
para obter informações e orientações específicas sobre a mobilidade internacional. 

• O ERI faz atendimentos por email e também podem ser agendados (por email) 
atendimentos presenciais no ERI ou por Skype.
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3. Quem pode participar da MI e quais 
atividades podem ser realizadas na MI?
• Estudantes, docentes e agentes universitários. 

• Cada categoria de participante tem especificidades diferentes. 
‣ Discentes precisam ter cursado 25% de seus estudos para participarem da MI, o que geralmente equivale a ter cursado 

o 1º e o 2º semestres de seu Curso). 
‣ A MI aplica-se apenas aos/às docentes efetivos/as da UNESPAR.

4. Qual a duração da MI?
• Curta: até 15 (quinze) dias;  

• Média: entre 16 e 90 dias (três meses);  

• Semestral: entre 3 (três) e 6 (seis) meses;  

• Anual: entre 6 (seis) e 12 (doze) meses; 
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5. Quais os tipos de mobilidade internacional?

Inbound

Outbound

• MI Inbound: recepção de estudantes, docentes e 
agentes administrativos/as, vinculados a 
instituições estrangeiras, para realização de 
mobilidade internacional na UNESPAR. 

‣ Interessados/as em MI Inbound devem submeter candidatura de 
MI à UNESPAR.  

• MI Outbound: saída de estudantes, docentes e 
agentes universitários/as, vinculados/as à 
UNESPAR, para realização de mobilidade 
internacional em uma instituição estrangeira. 

‣ Interessados/as em MI Outbound devem solicitar autorização de 
saída para mobilidade internacional junto à UNESPAR. 
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6. Como começar a organizar uma MI 
Outbound?

• Escolha uma universidade de destino para realizar a MI> departamento/curso nessa 
universidade. 

• Obtenha o aceite de um/a docente tutor/a ou supervisor/a de mobilidade internacional 
na UNESPAR. 

‣ Cada categoria de participante (docentes, estudantes ou agentes universitários) tem especificidades diferentes. 

• Caso necessário, obtenha o aceite de um/a docente tutor/a ou supervisor/a de 
mobilidade internacional na universidade de destino. 

‣ Isso dependerá da especificidade de cada mobilidade internacional. 
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• Analise com quais fundos você realizará a mobilidade internacional:  

‣ Fundos próprios? Concorrerá a uma bolsa de estudos? Outra situação? 

• Caso queira concorrer a uma bolsa, informe-se das chamadas abertas e sobre como 
funcionam. 

• Informe-se com antecedência sobre as exigências migratórias no Brasil (junto à Polícia 
Federal) e no país de destino (junto ao consulado/embaixada do país de destino). 

• Sempre que necessário, entre em contato (ver canais na capa deste documento) com o ERI 
para obter informações e orientações sobre mobilidade internacional.

6. Como começar a organizar uma MI 
Outbound? (continuação)
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7. Como começar a organizar uma MI Outbound?  
Dicas adicionais para a mobilidade internacional estudantil!

• Todos/as os/as estudantes devem ter um/a docente efetivo/a da UNESPAR como tutor/a de 
mobilidade internacional (MI). 

• O/a docente tutor/a de mobilidade internacional discente deve estar lotado no Colegiado de 
Curso que o/a estudante cursa na UNESPAR.  

• Os/as docentes tutores/as de mobilidade internacional devem orientar e acompanhar a 
escolha da universidade estrangeira para realização da mobilidade internacional, bem como a 
elaboração do plano de trabalho de MI e demais procedimentos até o final da MI. 

• Colegiados de Curso: devem aprovar o plano de trabalho antes da realização da MI e realizam 
as equivalências no retorno do/a estudante que realizou a MI.
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• Para efetivar uma mobilidade internacional devem ser realizados todos os trâmites 
obrigatórios nas fases de início/meio/fim do processo, obtendo aprovação/
aceite em todas instituições e instâncias envolvidas.

8. Quais são os trâmites necessários para 
efetivar uma MI Outbound?
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9. De modo geral, os trâmites para a MI Outbound 
envolvem:

• Escolher uma universidade estrangeira> departamento/curso> tutor/a (ou supervisor/a). 

• Observar e realizar as exigências da universidade de destino, dentre elas: 
‣ Documentos, procedimentos  e cronograma de submissão de candidatura para MI. 

‣ Exigências linguísticas. 

• Observar e realizar as exigências da instituição de fomento. 
‣ Chamadas nacionais/internacionais para bolsas de estudo. 

• Observar e realizar as exigências da UNESPAR, dentre elas: 
‣ Documentos, procedimentos e cronograma para solicitação da autorização de saída pada MI.
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9. De modo geral, os trâmites para a MI Outbound 
envolvem (continuação):

• Quando houver seleção de MI Outbound por edital interno da UNESPAR: 
participar da seleção, observando e realizando todas as exigências do edital. 
‣ Exemplo: Edital Santander Universidades. 

• Observar e realizar as exigências migratórias (seguro viagem; seguro saúde; 
visto; vacinas; exigências financeiras; validade do passaporte, entre outros). 
‣ A execução, obtenção e custos relativos aos processos migratórios são de exclusiva responsabilidade da pessoa que 

solicita/realiza a mobilidade internacional. 

• Observar e realizar as exigências de tradução de documentos, quando houver 
necessidade. 

‣  Habitualmente são do tipo juramentada e sua obtenção e custo são responsabilidade exclusiva da pessoa que 
solicita/realiza a mobilidade internacional.
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10. Regras de ouro na  organização de uma 
solicitação de MI Outbound
• Leia detalhadamente todas as informações referentes à candidatura de mobilidade (na 

universidade de destino); à solicitação de saída para mobilidade internacional (na 
UNESPAR); à solicitação de bolsa de estudos e aos procedimentos migratórios.             
Estas informações estão disponíveis nos sites: 
‣ Da UNESPAR (ver http://eri.unespar.edu.br/mobilidade) 
‣ Da universidade de destino; 
‣ Da agência de fomento (concorrência para bolsa de estudos); 
‣ Dos órgãos de migração (Brasil e país de destino). 

• Observe especialmente: elegibilidade, exigências (incluindo as financeiras), cronograma, 
documentos necessários e o meio/modo de submissão do pedido de mobilidade. 

• Execute a leitura e interpretação atentas de todos os itens.  
• Faça sua própria lista de tarefas, incluindo os cronogramas de cada  
    instituição envolvida.
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10. Regras de ouro na  organização de una 
solicitação de MI Outbound (continuação)

• Elabore, solicite e organize todos os documentos necessários com antecedência.  
‣ Lembre que a digitalização de documentos deve ter boa qualidade. 

• A organização de uma solicitação de mobilidade internacional deve ser iniciada 
pelo menos com 6 meses de antecedência. 

• Caso você concorra a um edital interno publicado pela UNESPAR (realizado com 
ou sem instituições parceiras externas) para concorrência à bolsa de mobilidade 
internacional, leia o edital atentamente e execute o que é solicitado. 
‣ Ex: Edital Santander Universidades.
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11. Quais são as etapas início/meio/fim da MI 
Outbound? De modo geral:

• Início: preparação dos documentos + realização da submissão, que inclui: a) 
solicitação de autorização para saída para MI junto à UNESPAR; b) submissão de candidatura 
de MI junto à universidade de destino. 

• Meio: uma vez aprovada a MI, envio de documentos pré-viagem ao ERI/UNESPAR 
(comprovante de visto, seguro viagem, seguro saúde, entre outros) + realização da 
mobilidade internacional no país estrangeiro. 

• Fim: retorno para a UNESPAR portando todos os documentos comprobatórios das 
atividades realizadas durante a mobilidade internacional; envio do relatório de retorno de 
MI Outbound ao ERI/UNESPAR, incluindo os documentos comprobatórios das 
atividades. 
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12. Quais as instituições envolvidas em uma 
mobilidade internacional?
• Universidade de origem. 

‣ Estudantes, docentes e agentes universitários/as vinculados à UNESPAR têm a própria UNESPAR como  

         universidade de origem. 

• Universidade de destino. 

• Instituição de fomento (caso envolva bolsa de estudos). 

• Órgãos de migração do país de origem e do país de destino. 

• Cada uma dessas instituições têm diferentes instâncias envolvidas em um processo de 
mobilidade internacional.
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13. É necessário celebrar um convênio entre a UNESPAR 
e a universidade estrangeira para realizar uma MI 
Outbound?

• Existem universidades que exigem a realização de convênio e outras que não 
exigem. Sendo assim, cada caso é analisado pelo Escritório de Relações 
Internacionais (ERI) da UNESPAR, que toma as devidas providências para cada 
situação. 

• Caso seja necessário celebrar um convênio entre a UNESPAR e uma 
universidade estrangeira, deve ser considerado que, geralmente, esse processo 
leva de um e três meses para ser realizado. Portanto, esse é um item que deve ser 
observado com significativa antecedência à submissão de uma candidatura de MI ou 
solicitação de saída para MI.
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14. É possível realizar atividades em uma universidade 
estrangeira e posteriormente solicitar a validação desse 
período de atividades como mobilidade internacional na 
UNESPAR?

• Não. 

• Os processos de mobilidade internacional devem respeitar aos documentos e obedecer os 
procedimentos exigidos pela UNESPAR e demais instituições envolvidas, em todas as suas 
fases (início/meio/fim). 

• Todos os processos de mobilidade internacional na UNESPAR são acompanhados pelos 
Escritório de Relações Internacionais da UNESPAR em todas as suas fases.
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15. Existe um calendário de MI Inbound/Outbound 
da UNESPAR? 
• Sim. Este é um calendário permanente e as submissões são sempre realizadas no semestre 

anterior ao da realização da mobilidade internacional. 

• Acesse o novo calendário, vigente desde 29/03/2019, publicado no Edital 05/2019-ERI/
UNESPAR:  http://eri.unespar.edu.br/documentos/edital-05-2019-alteracao-calendario-
solicitacoes-mobilidade-internacional.pdf/view

• No caso de haver um edital 
interno da UNESPAR para 
seleção de bolsista de 
mobilidade internacional, deve 
ser obedecido o cronograma/
calendário disposto no próprio 
edital.
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Mobilidades a serem realizadas no  
2º semestre  

!
Prazo para submissões:  

01 de fevereiro a 15 de abril  
!

Análise das submissões:  
16 de abril a 14 de maio  

!
Resultado: 15 a 30 de maio 

Mobilidades a serem realizadas no  
1º semestre  

!
Prazo para submissões: 

 01 de agosto a 15 de outubro  
!

Análise das submissões:  
16 de outubro a 14 de novembro  

!
Resultado: 15 a 30 de novembro 

http://eri.unespar.edu.br/documentos/edital-05-2019-alteracao-calendario-solicitacoes-mobilidade-internacional.pdf/view
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16. Onde encontrar as informações completas e os 
documentos necessários para a MI no âmbito da 
UNESPAR?
• Escritório de Relações Internacionais 

 http://eri.unespar.edu.br  

• Mobilidade Internacional: 

 http://eri.unespar.edu.br/mobilidade  

• Procedimentos completos: Mobilidade 
Internacional Outbound para Estudantes de 
Graduação da UNESPAR:  

http://eri.unespar.edu.br/mobilidade/mobilidade-
internacional-para-estudantes-da-unespar  

• Procedimentos completos: Mobilidade 
Internacional Inbound para Estudantes de 
Graduação na UNESPAR: 

http://eri.unespar.edu.br/mobilidade/mobilidade-
internacional-inbound-para-estudantes-e-graduacao

• Documentos de Mobilidade Internacional 

 http://eri.unespar.edu.br/documentos  

• Política de Internacionalização da UNESPAR 
(Resolução da Nº 001/2018 - COU/UNESPAR)  

http://eri.unespar.edu.br/documentos/politica-de-
internacionalizacao-resolucao-001-2018-cou-
unespar.pdf/view 

• Regulamento de Mobilidade Internacional da 
Unespar (Resolução 009/2018 - CEPE/
UNESPAR) 

http://eri.unespar.edu.br/documentos/regulamento-
mobilidade-internacional/view

p. 19

http://eri.unespar.edu.br
http://eri.unespar.edu.br/mobilidade
http://eri.unespar.edu.br/mobilidade/mobilidade-internacional-para-estudantes-da-unespar
http://eri.unespar.edu.br/mobilidade/mobilidade-internacional-inbound-para-estudantes-e-graduacao
http://eri.unespar.edu.br/documentos
http://eri.unespar.edu.br/documentos/politica-de-internacionalizacao-resolucao-001-2018-cou-unespar.pdf/view
http://eri.unespar.edu.br/documentos/regulamento-mobilidade-internacional/view


Mobilidade Internacional Outbound: orientações gerais          

17. Onde encontrar informações sobre convênios e 
oportunidades de bolsas de estudos?

    @eriunespar  

    eriunespar  

    http://eri.unespar.edu.br/ 

   

Bolsas e Incentivos 

 http://eri.unespar.edu.br/links-uteis 

Convênios da UNESPAR 

 http://eri.unespar.edu.br/convenios-vigentes-1
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18. Contato Mobilidade UNESPAR
!

!

Profª. Laíze Guazina 

Chefe da Divisão de Convênios e Mobilidade 

!

Profª. Gisele Onuki 

Diretora do Escritório de Relações Internacionais 

!

!

mobilidade@unespar.edu.br 

@eriunespar 

eriunespar 

http://eri.unespar.edu.br/  

(41) 3281-7465 

Escritório da Reitoria UNESPAR 
Avenida Prefeito Lothário Meissner, 350, Jardim Botânico 
Cep: 80210-170 - Curitiba - PR
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Lembrete

• Este é um guia de orientações gerais. 
Poderão ocorrer situações que não foram 
abordadas neste material. 

• Mais informações sobre mobilidade 
internacional podem ser obtidas por meio 
dos links e junto aos canais aqui citados.
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