


A UNIGRANRIO
Com mais de 50 anos de tradição e pautada pelos princípios da sustentabilidade, do 
empreendedorismo e da empregabilidade, aliamos teoria e prática, orientando os alunos 
rumo a uma carreira de sucesso, indo além da sala de aula. 

Temos cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e pós-graduação 
(atualização, especialização, mestrado e doutorado) nas modalidades presencial, 
semipresencial e a distância (EAD).

Acreditamos que a educação faz a diferença e que educar é muito mais que preparar para o 
mercado de trabalho, é conscientizar os alunos de seu papel de agentes transformadores da 
sociedade.

Missão
É o órgão responsável pela oficialização das parcerias internacionais no âmbito geral da 
Universidade. Por meio do NINT, promovemos o programa de Mobilidade Estudantil (PROMob), 
cujo propósito é encaminhar nossos alunos para instituições de ensino superior estrangeiras 
e receber alunos estrangeiros também.

Além do intercâmbio acadêmico, o NINT promove parcerias e eventos nacionais e 
internacionais.

O NINT é coordenado pela Profª Drª Tamara Campos e pode ser contatado via e-mail:

Nossos dados de contato

Campus I - Duque de Caxias
Rua Prof. José de Souza Herdy, 1.160, bloco C, 2º andar 
Bairro 25 de Agosto – Duque de Caxias – Rio de Janeiro - Brasil CEP 25071-202
e-mail: nint@unigranrio.edu.br
TEL.: (21) 2672-7862 

A IMPORTÂNCIA 
DA INTERNACIONALIZAÇÃO
Entendemos que é de extrema relevância o estabelecimento de parcerias com 
entidades de diversos países, para a criação de laços de integração e ampliação 
das possibilidades formativas para nossos discentes e docentes.

Oferecemos aos nossos alunos a oportunidade de realizar programas de 
intercâmbio educacionais em renomadas instituições de ensino no exterior.

A internacionalização promove a troca de experiências acadêmicas e pode 
ser entendida como um processo necessário à consecução das finalidades 
estabelecidas para a educação superior previstas nas políticas educacionais 
de nossa instituição. Atende à nossa missão institucional, que é melhorar a 
qualidade de vida tendo por meio o processo educacional. 

Aqui, na Unigranrio, o Núcleo de Internacionalização (NINT) é o setor responsável 
por sua cooperação internacional.

O Núcleo de 
Internacionalização (NINT)



Serviços 
Dentre os objetivos do NINT, destacam-se:

Aprimorar o Plano Estratégico de Internacionalização, visando a ampliação das 
oportunidades de ensino, pesquisa e extensão a partir das atividades de cunho 
internacional e interinstitucional;

Acompanhar, apoiar e avaliar o processo de internacionalização na instituição; 

Captar novos parceiros para ações de internacionalização;

Sistematizar e divulgar informações sobre fomento para a internacionalização.

Mobilidade-out (idade de estudantes 
da Unigranrio para oportunidades 
educacionais no exterior com duração 
de um mês ou seis meses).

Convênios e parceiros (celebração de 
acordos de cooperação com instruções 
de ensino superior internacionais).

Mobilidade-in (vinda de estudantes 
internacionais para estudar na 
Unigranrio).

Editais Santander Universidades 
(divulgação das oportunidades e 
editais do Santander).

Relacionamento interno e 
externo (reconhecer parceiros 
internos, externos e estreitar laços 
com coordenadores, docentes e 
estudantes, divulgar as ações de 
internacionalização por meio de 
eventos, etc).

AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
O estudante pode fazer intercâmbio nas universidades que são nossas parceiras, cujo 
convênio esteja vigente e ofereça vagas naquele semestre.

A listagem de universidades conveniadas pode sofrer alterações devido à inclusão e/ou 
término de convênios. Por isso, é importante verificar a disponibilização de vagas estipuladas 
em edital.

Atualmente, mantemos convênio com as seguintes universidades na Europa:

Em Portugal

Na Espanha 
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COMO FUNCIONA O NOSSO PROCESSO 
DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Mobilidade Out
Nosso Programa de Mobilidade Internacional para Estudantes de Graduação (PROMob) 
proporciona aos estudantes de graduação (nas modalidades presencial, semipresencial e a 
distância), de todos os campi e unidades, a oportunidade de cursar um semestre no exterior 
(seis meses), com isenção do pagamento da mensalidade aqui, na Unigranrio e na instituição 
de ensino superior estrangeira com a qual se mantenha acordo de mobilidade discente. O 
Núcleo de Internacionalização enfatiza que serão isentadas apenas as mensalidades do 
aluno, tanto em nossa instituição, quanto na Universidade de destino.

O processo seletivo consiste
nas seguintes etapas:

Candidatura, Nomeação e Acompanhamento.

Ciclo de Mobilidade OUT

PREPARAÇÃO

Processos de Seleção por meio 
de Edital Interno (PROMob) (NINT)

Submissão da Candidatura para a IES
parceira (COORDENADORES/ALUNO/NINT)

Nomeação do Candidato para 
a IES parceira (NINT)

Ajustes nos planos de ensino e recepção
das Cartas de Aceite (IES parceira)

Solicitação do Visto (ALUNO)

Preparação da Viagem (ALUNO)

Uma vez confirmado o visto, o registro 
do aluno no Portal passará para 
o status de “ Em Mobilidade” (NINT/DAA)

EXECUÇÃO

Instalação do aluno no país 
de destino (ALUNO)

Realização das disciplinas previstas
com desempenho e frequência para
aprovação (ALUNO)

Emissão da Transcrição de Resgistros
com as notas obtidas (IES parceira)

Assinatura do Termo de Chegada 
e Saída  (ALUNO)

Relatório parcial  (ALUNO)
Relatório final  (ALUNO)

RETORNO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Solicitação de dispensa das disciplinas
realizadas pelo aluno no exterior
(COORD./NINT/DAA)

Apresentação do relatório final ao NINT

Apresentação do Termo de Chegada 
e Saída ao NINT

Gravação de entrevista para TV 
Unigranrio

Emissão de certificado de conclusão
da mobilidade

Orientação dos estudantes e 
coordenadores na elaboração 
do plano de estudos e dos 
documentos necessários à 

candidatura para a mobilidade 
nas universidades parceiras.

Nomeação dos candidatos 
à mobilidade no prazo 

estipuladopelas instituições 
parceiras.

Acompanhamento da emissão 
das cartas de aceite, o processo 

de solicitação dos vistos e 
preparação da viagem.

Documentação para acompanhamento
dos nossos estudantes em período de intercâmbio

Ficha de Inscrição

Termo de
Desistência

Termo de
Compromisso da

Mobilidade

Termo de
Chegada e Saída

Relatório Parcial

Autorização
para uso de
imagem e voz

Formulário de
Cadastro de Aluno
em Mobilidade

Relatório Final



Mobilidade In
Acolhemos graduandos de diversas universidades do mundo, por meio de manifestação de 
interesse intermediada pelas instituições com as quais mantemos convênio de mobilidade 
estudantil.

Ciclo de Mobilidade IN

PREPARAÇÃO

Divulgação da Chamada de Candidaturas 
da Unigranrio junto às instituições 
parceiras

Nomeação dos candidatos à mobilidade
pelas instituições parceiras

Submissão da Candidatura pelos
estudantes internacionais

Avaliação da Candidatura pelos 
Coordenadores de Curso e NINT

Emissão de Carta de Aceite/Solicitação 
de Reformulação da Candidatura/Recurso
da Candidatura

Orientações para estudantes estrangeiros

EXECUÇÃO

Reunião de Acompanhamento para 
assinatura do Termo de Compromisso, 
realização da matrícula (DAA), concessão 
de bola (SETOR DE BOLSAS)

Acolhimento dos estudantes 
internacionais pelo coordenador, 
docentes e alunos do curso

Realização das disciplinas previstas 
com desempenho e frequência para 
aprovação (ALUNO)

Reunião de acompanhamento ao longo
do semestre

Rodas de conversa de Língua e Cultura 
Brasileira

Emissão da Transcrição de Registros com 
as notas obtidas (DAA/NINT)

Assinatura do Termo de Chegada e Saída

Depoimento para TV Unigranrio

Entrega da Transcrição de Registros 
ao Aluno e Envio por Correio para a 
Instituição Parceira

Relatório final/Avaliação

RETORNO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Confirmação do recebimento da 
transcrição de registros pela instituição 
parceira

Documentação para 
acompanhamento dos estudantes 
estrangeiros em nossa instituição, 
durante o período de intercâmbio:

Formulário para
submissão

da candidatura

Autorização
para uso

imagem e voz

Termo de
Compromisso

Formulário
de Cadastro de Aluno

Internacional

Relatório Final



DEPOIMENTOS
DE ALUNOS

INTERCAMBISTAS

Escanie o código

ou

Clique aqui

Parceria com a British Council EnglishScore

Agora a Unigranrio Afya é parceira do British Council e você está mais perto de obter uma 
certificação da língua inglesa. A parceria vale para alunos, professores e funcionários da 
Unigranrio Afya.

A certificação é pelo celular, bem mais rápida e acessível que outros exames. Você faz 
quantas vezes quiser e só gera o certificado e paga pelo melhor resultado. Entre as 
vantagens, ajuda a garantir bons cargos, ter oportunidade em grandes empresas, construir 
uma carreira internacional, aprimorar os estudos no exterior e ampliar a bagagem cultural e 
intelectual.

Baixe o Aplicativo EnglishScore e garanta seu desconto de 25% OFF com o Voucher: 
UNIGRANRIO-25.

Após realizar o teste, não esqueça de 
escrever para o NINT, que enviará um código 
para validar o certificado.

Mais infos: nint@unigranrio.edu.br



СПАСИБО

GRACIAS
THANK YOU

MERCI

اًركش
DANKE

OBRIGADO

谢谢

ありがとう

https://apps.apple.com/us/app/englishscore/id1499806063
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.englishscore&hl=en_US&gl=UShttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.englishscore&hl=en_US&gl=US


http://unigranrio.com.br/

