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EDITAL No 001/2020/DRI/PROGRAD/UFLA 

EDITAL GLOBAL DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 

INFORMAÇÕES INSTITUIÇÕES DE DESTINO: 

 

 

1. BUDAPEST BUSINESS SCHOOL: 

 

Calendário acadêmico: 01/02/2021 a 30/06/2021 (https://en.uni-

bge.hu/ffa/International-Office/Practical-Information/Academic-calendar) 

 

2. CHITKARA UNIVERSITY: 

 

Calendário acadêmico: janeiro a maio de 2021 (previsão) -  

https://www.chitkara.edu.in/engineering 

 

Custos estimados (média): 2200 USD por semestre (o custo cobre acomodação e 

roupas de cama, acomodações com banheiro compartilhado, todas as três refeições (por 

meio dos serviços internos), wi-fi, eletricidade, água purificada, transporte gratuito da 

universidade, serviço de traslado do aeroporto). 
 

• Restaurante Universitário: 2 USD por refeição. 

 

Informações sobre visto:  

https://www.studyinindia.gov.in/planyourstudies/visaregulations#:~:text=Student%20

visas%20are%20granted%20to,registration%20papers%20from%20the%20institution

. 

 

Informações sobre a viagem: Os alunos devem chegar pelo aeroporto de Chandigarh 

(IXC). A instituição providenciará transporte aos estudantes até as suas residências. 

  

3. HASSELT UNIVERSITY: 

 

Calendário acadêmico: fevereiro a julho de 2021 (https://www.uhasselt.be/Academic-

calendars) 

 

     Custos estimados mensais: 

  

• Informações sobre moradia: https://www.uhasselt.be/student-housing 

 

• Custo mensal estimado para se viver na cidade: 

https://www.uhasselt.be/UH/life-on- campus/Extra-information-for-foreign-

students/Costs.html 
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• Custo do Restaurante Universitário: https://www.uhasselt.be/Eating-and-

drinking 

 

      Informações sobre visto: https://www.uhasselt.be/Visa 

        

Informações sobre Seguro Saúde: https://www.uhasselt.be/Health-refunding-of- 

medical-expenses 

 

Informações sobre a viagem: https://www.uhasselt.be/Contact-and-location 

 

4. INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA: 

 

Calendário acadêmico: 22/02/2021 a 10/07/2021 

(http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/gri/informacao-geral/calendario-academico) 

 

             Custos estimados mensais: 

 

• Alojamento quarto individual: 150 euros; 

• Alojamento quarto duplo: 100 euros; 

• Custos de energias, água e gás: 50 euros; 

• Alimentação; 2,50 euros por refeição na cantina do IPB de segunda a sábado. 

 

            Seguro Saúde recomendado: 

 

• PB4. 

 

Informações acadêmicas importantes: 

 

• Cada semestre corresponde a 36 créditos do ECTS (mais ou menos 6 matérias), 

tem uma duração de 20 semanas e inclui o período de avaliação. Os alunos de 

intercâmbio devem concluir com sucesso matérias que correspondam no 

mínimo 20 créditos, devido ao esforço mínimo exigido aos alunos portugueses; 

• Os alunos de intercâmbio devem respeitar o período de avaliação, ou seja, não 

devem solicitar exames/ provas antes do período de avaliação; 

• Os alunos de intercâmbio de graduação/ licenciatura não podem escolher 

matérias dos cursos técnicos do IPB, porque o nível de ensino e exigência é 

inferior a uma graduação/ licenciatura; 

• Os alunos de intercâmbio de graduação/ licenciatura podem escolher matérias 

de línguas dos cursos de graduação de línguas, ofertados na escola superior de 

educação do IPB. Se os alunos de intercâmbio quiserem realizar o curso de 

línguas intensivo do centro de línguas do IPB, terão que pagar o curso intensivo; 

• Os certificados de avaliação final serão enviados até 6 semanas depois do 

término do semestre. 
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5. KU LEUVEN: 

 

Calendário acadêmico: 08/02/2021 a 26/06/2021 

(https://www.kuleuven.be/about/calendars/2020-2021/ac2021) 

 

Cursos ofertados: 

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2020/opleidingen/e/index.htm 

Custos estimados mensais:  

 

• Alojamento universitário: 

(https://www.kuleuven.be/english/studentservices/housing-leuven#)  

 

• Quarto individual: mobiliado, cozinha e banheiro para compartilhar 

com outros estudantes da casa. Cobertores, lençóis e travesseiros não 

são fornecidos. Preço médio: € 350 / mês. O preço médio de um quarto 

individual com conforto privado, por ex. um banheiro ou cozinha 

privada, custa 450 € / mês. 

• Estúdio: mobiliado, cozinha privativa e banheiro. Cobertores, lençóis e 

travesseiros não são fornecidos. Preço médio: entre € 470 e € 500 / mês. 

 

• Acomodação na Bélgica: https://www.kuleuven.be/english/life-at-ku-

leuven/housing 

 

• Restaurante Universitário: € 3.75 - € 6.90 (média por refeição) - 

https://www.alma.be/en 

 

• Custo mensal estimado para se viver na cidade: 

https://www.kuleuven.be/english/life-at-ku-leuven/money-matters/cost-of-

living-in-belgium 

 

Informações sobre a viagem: https://feb.kuleuven.be/eng/international/information-

package/get-to-your-location 

 

Informações sobre visto: https://www.kuleuven.be/english/life-at-ku-

leuven/immigration-residence 

 

Informações sobre Seguro Saúde: https://www.kuleuven.be/english/life-at-ku-

leuven/ 

 

6. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA: 

 

Calendário acadêmico: março a julho de 2021 

(https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/estancias_cortas_rrii-6421) 

 

Custos estimados mensais:  

https://www.kuleuven.be/about/calendars/2020-2021/ac2021
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• Alojamentos privados: AR$7.300 (aluguel, condomínio, luz, água, gás, 

internet). 

 

• Restaurante Universitário: $1,76 dólares por refeição (preço de 2019).  
 

• Outros (viagens, entretenimento): AR$7.700 

 

  Informações sobre visto: https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/visas-6389 

 

Informações sobre moradia: https://www.roomgo.com.br/ 

 

7. UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR: 

 

Calendário acadêmico: fevereiro a julho de 2021 

(https://www.ubi.pt/Ficheiros/Entidades/GRP/Academic_Calendar.pdf).  

 

Custos estimados mensais (acomodação, alimentação e transporte): 

https://www.ubi.pt/Sites/international/en/Pagina/living_covilha#accommodation_acco

mmodation 

 

Informações sobre visto: https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/ 

 

Informações sobre a cidade: Como Covilhã é uma cidade localizada na parte interna 

do país, o custo de vida é significativamente menor do que o das grandes cidades do 

litoral, o que se reflete nos preços de alimentos e acomodações, por exemplo. A 

segurança é outro fator que distingue a cidade: Covilhã é uma cidade pequena / média, 

o que cria um ambiente muito seguro e aconchegante. 

 

Informações sobre a viagem: Os principais aeroportos de Portugal estão localizados 

nas cidades de Lisboa e Porto, ambos a cerca de 250 km de Covilhã. A conexão dessas 

cidades com Covilhã pode ser feita de carro, trem ou ônibus. Mais informações: 

https://www.ubi.pt/en/page/get_covilha 
 

Seguro Saúde recomendado: 

 

• PB4. 

 

8. UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO: 

 

Calendário acadêmico: fevereiro a julho de 2021 

(https://www.utad.pt/sa/inicio/calendario-escolar-ano-letivo-2020-2021/) 

 

            Custos estimados mensais: 

 

https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/visas-6389
https://www.roomgo.com.br/
https://www.ubi.pt/Ficheiros/Entidades/GRP/Academic_Calendar.pdf
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• Alojamento Universitário: https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-

utad/alojamento 

• Restaurante Universitário:  https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-

utad/alimentacao 

• Transportes: cerca de 25 euros (caso não esteja próximo do campus, que fica a 

cerca de 2 km da cidade) 

• Alimentação na cidade: em torno 150-200 euros (conforme tenha ou não 

possibilidade de cozinhar) 

• Outros, incluindo lazer: cerca de 50 euros 

 

9. UNIVERSIDADE DO PORTO: 

 

Calendário acadêmico: 08/02/2021 a 30/07/2021 

 

            Custos estimados mensais: 

 

• Alojamento Universitário: 160 a 390 euros 

• Alojamentos Privados: 200 a 400 euros 

• Transportes:  

• Autocarro (ônibus): 1,25 euros (viagem) 

• Metro: 1,60 euros (viagem) 

• Refeições: 200 a 300 euros 

 

             Seguro Saúde recomendado: 

 

• PB4. 

 

10.  UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FIRENZE: 

 

Calendário acadêmico: 01/03/2021 a 11/06/2021 

(https://www.agraria.unifi.it/upload/sub/Calendario%20finale.pdf). 

 

Informações sobre moradia: O DSU Toscana pode conceder vagas para estudantes 

que possuírem os requisitos gerais, baseados em méritos e aspectos financeiros. Para 

mais informações consultar: https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-

studenti/students-from-abroad-studenti-residenti-estero/foreign-students/ 

Custo mensal estimado para se viver na cidade: 600-1000 euros (dependendo da 

acomodação). 

Acomodação na universidade:  

 

• Residenza Via Romana, via Romana, 7-13 – Firenze 

• Residenza M. Luzi, piazza Dallapiccola, 6 – Firenze 

• Residenza Universitaria Calamandrei, viale Morgagni, 51 – Firenze 

https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-utad/alojamento
https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-utad/alojamento
https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-utad/alimentacao
https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-utad/alimentacao
https://www.agraria.unifi.it/upload/sub/Calendario%20finale.pdf
https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-studenti/students-from-abroad-studenti-residenti-estero/foreign-students/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-studenti/students-from-abroad-studenti-residenti-estero/foreign-students/
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https://www.unifi.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=11244&ne

wlang=ita 

 

Média de preço da acomodação na universidade: 250-300 euros 

Média de preço da acomodação na cidade: 250-450 euros 

       Custo médio do Restaurante Universitário: até 5 euros por refeição 

 

Informações sobre visto:  https://www.unifi.it/vp-10338-non-eu-students.html 

 

Seguro Saúde: Todos os estudantes estrangeiros matriculados na Universidade têm o 

direito de serem cobertos pelo Serviço Nacional de Saúde (SSN), desde que paguem 

uma taxa anual fixa 

(https://www.unifi.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=10834&ne

wlang=eng). 

11. UNIVERSITAT DE LLEIDA: 

Calendário acadêmico: 08/02/2021 a 28/05/2021 

http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/esp/infogeneral/infoacademica

/calendario/ 

Custos estimados mensais: 

http://www.iprem.com.es/ 
 

• Alojamento na cidade: entre 150 e 200 euros por mês. 

• Restaurante Universitário: média de 8 euros por refeição. 

• Custos adicionais: 200 a 400 euros por mês. 

• Recomendação de dinheiro mensal: 537 euros  

 

Informações sobre visto: 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRASILIA/pt/Embajada/Pages/Demarcacio

nes.aspx 

 

https://www.unifi.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=11244&newlang=ita
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