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INFORME SOBRE REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO EM MOBILIDADE VIRTUAL 

UNIVERSIDADE DE DESTO, ESPANHA – 2020/2 

 

 

Em função da pandemia do Covid-19, diferentes universidades estão ofertando atividades acadêmicas na modalidade virtual para estudantes 

estrangeiros. Para 2020/2, a Universidade de Deusto, na Espanha, lançou o Programa Virtual Campus, ofertando atividades conforme informações 

disponíveis no site: https://bit.ly/3aCe1y1. 

 

Formulário de interesse: 

Alunos da graduação, na modalidade presencial e de educação à distância, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS interessados em 

participar nas atividades deverão preencher o formulário de interesse, disponível ao final deste informe, e enviá-lo, juntamente com uma cópia de 

comprovante de proficiência do idioma (em língua inglesa ou espanhola) para o e-mail mobilidade@unisinos.br até o dia 24/08/2020. 

 

 

Documentos necessários: 

• Formulário de interesse preenchido (disponível na próxima página);  

• Comprovante de domínio da Língua Inglesa e ou Língua Espanhola através de certificado emitido pelo UNILÍNGUAS ou certificações 

internacionais. 

 

 

Pré-seleção na UNISINOS: 

Após o recebimento dos formulários de interesse, serão selecionados até 3 (três) estudantes para a realização das atividades online. A seleção será 

baseada no ranqueamento dos Coeficientes de Rendimento Acadêmico (CRA), do maior para o menor, dos candidatos e, em caso de empate, a 

decisão final se dará com base no candidato que apresentar maior percentual de curso concluído. Após a pré-seleção realizada pelo Escritório de 

Internacionalização, o estudante deverá realizar sua inscrição na Universidade de Deusto impreterivelmente até 31/08/2020. 

 

Inscrição no site da Universidad de Deusto: 

Após a pré-seleção das candidaturas pela UNISINOS, o Escritório de Internacionalização entrará em contato com os estudantes, repassando as 

informações para inscrição na instituição estrangeira. 

 

O estudante está ciente de que sua aceitação final no programa promovido pela Universidade de Deusto ficará a cargo da referida instituição, uma 

vez atendidas às suas exigências, não tendo a UNISINOS nenhuma gerência sobre o processo. 

 

Aproveitamento das atividades de mobilidade virtual na UNISINOS: 

Para aproveitar as atividades realizadas posteriormente em sua grade curricular, o estudante selecionado deverá entrar em contato com sua 

coordenação de curso para definir as atividades que poderão aproveitadas posteriormente em seu currículo. Para isso, o estudante deverá preencher 

o formulário de Plano de Estudos e coletar as assinaturas exigidas no documento para formalizar o pedido. No caso dos estudantes matriculados em 

cursos de educação à distância, as atividades escolhidas para a mobilidade virtual não poderão ser equivalentes às atividades curriculares do semestre 

corrente. O estudante deverá escolher atividades cujas equivalências na UNISINOS seriam cursadas a partir de 2021/1.  

 

https://bit.ly/3aCe1y1
mailto:mobilidade@unisinos.br
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Caso as atividades sejam aproveitadas na grade curricular do estudante, ele deverá obrigatoriamente realizar matrícula em atividade acadêmica de 

mobilidade internacional oferecida por seu curso de graduação na UNISINOS e efetuar o pagamento equivalente ao número de créditos que serão 

aproveitados na UNISINOS, ao longo do semestre, de acordo com matrícula específica.  

 

Para encaminhar do aproveitamento, após a finalização das atividades, o estudante deverá: abrir pedido junto ao Atendimento UNISINOS  

apresentando histórico escolar original emitido pela Universidade de Deusto, a descrição do sistema de avaliação da universidade de destino e cópia 

das ementas das atividades acadêmicas realizadas na universidade de destino através da mobilidade virtual. 

 

São Leopoldo, 14 de agosto de 2020. 
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FORMULÁRIO DE INTERESSE 

MOVILIDADE VIRTUAL – UNIVERSIDADE DE DEUSTO 

 

 

DADOS PESSOAIS DO ESTUDANTE 

Nome completo:  

Sexo: ☐  Feminino  ☐  Masculino  

Estado Civil:  ☐  Solteiro  ☐  Casado  ☐  Outro: _______________________  

Data de nascimento (dd/mm/aa): _____/_____/_____  

Endereço Atual 

Endereço: 

Cidade: Código postal: 

Telefone (código de área): 

Celular (código de área): 

E-mail: 

Dados Acadêmicos 

Curso: Semestre em andamento: 

Idiomas 

Idioma Básico Intermediário Avançado 

    

    

Atividades de interesse na universidade de destino 

 

 

 

 

 

 

 


