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INTERCÂMBIO ESTUDANTIL BRAMEX – 2º SEMESTRE DE 2012

No período de 06 a 12 de Junho de 2012 estarão abertas as 
inscrições do Programa Brasil – México (BRAMEX) para o segundo 
semestre de 2012.

O Acordo Específico de Cooperação para Intercâmbio de Estudantes 
Brasil-México (BRAMEX) é subscrito pela Asociación Nacional de 
Universidades e Instituiciones de Educación Superior de la República 
Mexicana (ANUIES) e o Grupo Coimbra de Dirigentes de Universidades 
Brasileiras (GCUB).

A seleção é realizada pelo Conselho Assessor de Assuntos 
Internacionais com o apoio da Secretaria de Apoio Internacional da UFSM.

As vagas são as seguintes:

 01 vaga para a Universidad Autônoma de Querétaro; 

Respeitando os critérios do acordo que são:
► alunos regularmente matriculados;
► estar no mínimo 50% de aproveitamento do curso e não estar cursando o 
último semestre;
► estar regularmente matriculado em algum curso de nível superior, 
graduação, da Universidade Federal de Santa Maria.

O aluno deverá:
► Trazer na SAI (sala 748 Reitoria), ou enviar por e-mail (sai@ufsm.br) 
os seguinte documentos:

 Curriculum Vitae;
 Histórico Acadêmico;
 Média de desempenho (retirado no Derca);
 Comprovante de língua espanhola.

Os documentos deverão ser enviados, ou trazidos na SAI, até o dia 12
de Junho de 2012; e o aluno deverá comparecer a uma entrevista que 
será agendada posteriormente.
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O Conselho Assessor da SAI deverá:
► Definir, através de entrevistas, que serão marcadas nos dias 13, 14 e 15 
de Junho de 2012, o aluno intercambista que realizará intercâmbio no 
segundo semestre de 2012.

Os alunos que forem contemplados nesta seleção receberão uma 
ajuda de custo da Universidade de Origem, UFSM, para custeio de 
translado, e receberão hospedagem e alimentação custeada pela 
Universidade de Destino, UAM. Além de não pagarem as taxas acadêmicas 
na Universidade que estudarão. 

No entanto, é de responsabilidade do aluno selecionado realizar os 
trâmites e custeio do próprio visto e também contratar um seguro de 
acidentes, saúde e vida de cobertura internacional. 

O aluno deve informar a Universidade de destino sobre sua data e 
horário de chegada, e igualmente informar para a universidade de origem a 
data e o horário de retorno. 

O resultado da seleção será divulgado até dia 18 de Junho de 2012. E 
o prazo para entrega de todos os documentos (informados posteriormente, 
estando constante o passaporte), por parte do aluno selecionado, deverá 
ser feito até o dia 28 de Junho de 2012, impreterivelmente. 

A Secretaria de Apoio Internacional (SAI) da UFSM coloca-se a 
disposição para orientar sobre intercâmbio no 7º andar, Sala 748, do prédio 
da Reitoria ou através do telefone 3220-8774 ou 3220-8934 e do e-mail 
sai@ufsm.br.


