
 
 
 
 

 

  

EDITAL DE APROVEITAMENTO PARA 

SELEÇÃO INTERNA DE CANDIDATOS 

PARA O PROGRAMA DE MOBILIDADE 

INTERNACIONAL PARA ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO (PROMOB) NA 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (NOVA 

MEDICAL SCHOOL).  

1. PREÂMBULO  

CONSIDERANDO que ocorrera uma seleção em 2021 para estudantes do curso de graduação 

em medicina realizarem mobilidade internacional de um mês em uma universidade portuguesa 

e que tais alunos não puderam ir em decorrência da pandemia;  

CONSIDERANDO que os supracitados alunos selecionados atenderam a todos os pré-requisitos 

dispostos no edital n.01/2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de dois estudantes para realizarem atividades 

práticas em uma universidade portuguesa conveniada até a data limite de 15 de junho de 2022;  

CONSIDERANDO o incremento internacional como uma experiência que proporciona um 

processo de ensino e aprendizagem diferenciando para os estudantes, que podem se preparar 

ética, técnica e politicamente para um mundo globalizado e diverso;  

 

O PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DA UNIVERSIDADE UNIGRANRIO, no uso de 

suas atribuições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as 

inscrições, excepcionalmente, para aproveitamento de candidatos aprovados em concurso 

interno do PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 

(PROMob), do EDITAL n. 001/2021, para a realização de mobilidade para a Universidade Nova 

Medical School, conforme disposições contidas neste edital.  

 

2. OBJETIVOS 

Promover a cooperação internacional entre as universidades, designadamente o intercâmbio de 

estudantes e selecionar dois estudantes do curso de graduação de Medicina que participaram 

do certame público PROMOB 2021, organizado pela UNIGRANRIO, para realização de 

intercâmbio com um mês de duração na universidade Nova de Lisboa, durante um mês, a partir 

de janeiro de 2023.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

3.1 Para participação, os estudantes deverão atender aos seguintes requisitos: 

a) Ter participado do processo seletivo em 2021 para mobilidade internacional no edital 

PROMOB n.01/21, conforme relação de candidatos relacionados no ANEXO IV;  

b) ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil; 

c) ser maior de 18 anos; 

d) estar com a matrícula ativa e regular durante todo o processo de seleção e, obrigatoriamente, 

também durante e após o período de realização do Programa; 

e) haver concluído, cumulativamente, ao menos 2 (dois) semestres e/ou 20% (vinte por 

cento) do total dos créditos do seu curso (vínculo) e no máximo 80% (oitenta por 

cento) na UNIGRANRIO. Alunos que estiverem nos penúltimo e último semestres no período da 

mobilidade em janeiro de 2023 não poderão se candidatar; 

f) retornar à UNIGRANRIO para cursar pelo menos um semestre acadêmico após a 

conclusão da mobilidade; 

g) providenciar, caso selecionado, o visto de permanência, seguro de vida que cubra os riscos 

por morte ou invalidez e custear sua estadia, alimentação e outras despesas pessoais. Cabe, à 

instituição de acolhimento, emitir uma declaração com o nome do estudante e com a data de 

início e conclusão do respectivo período de intercâmbio; 

h) pagar os encargos pecuniários relativos à instituição de origem, durante a mobilidade de um 

mês, estando isento de seu pagamento na instituição de acolhimento; 

i) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente edital. 

 

4. DAS CANDIDATURAS 

4.1 Por se tratar de um edital de um edital de aproveitamento, apenas os alunos que constam 

listados no anexo IV podem formalizar seu interesse em participar da seleção e devem enviar 

um e-mail para: nint@unigranrio.edu.br até o dia 14/04/2022, com os seguintes documentos 

enumerados no item 4.2. 

4.2 Todos os documentos devem ser enviados por e-mail, impreterivelmente, até a data limite, 

conforme item 4.1, sendo estes:  

I) formulário de inscrição, preenchido e assinado (ANEXO I); 

II) carta de apresentação em português, devidamente preenchida e assinada (ANEXO II); 

III) carta de recomendação de um professor ou coordenador de curso da UNIGRANRIO 

(ANEXO III); 

IV) cópia do passaporte válido no mínimo até dezembro de 2023 ou cópia do protocolo de 

solicitação do passaporte. 
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4.3  Não serão aceitos documentos pregressos do certame anterior, sob pena de o estudante 

não poder pleitear o aproveitamento, devendo, toda documentação, datar de 2022 em diante, 

para fins de nomeação na universidade portuguesa.  

 

5. DA OFERTA DE PRÁTICAS E DO PLANO DE ESTUDOS  

5.1 Os alunos selecionados devem fazer, com orientação do coordenador de medicina da 
Unigranrio, um Plano de estudos, conforme consta no anexo V e entregar ao NINT até o dia 
13/05.  

5.2 Há a seguinte oferta de unidades curriculares (estágios práticos), que pode sofrer variação 
semestralmente: 

- Medicina (estágio) – 8 semanas – 252h total (240h de contacto) 
- Cirurgia (estágio) – 8 semanas – 224h total (216h de contacto) 
- Ginecologia e Obstetrícia (estágio) – 168h total (120h de contacto) 
- Medicina geral e familiar (estágio) – 168h total (120h de contacto) 
- Pediatria (estágio) – 196h total (120h de contacto) 
- Saúde Mental (estágio) – 168h total (120h de contacto) 

5.3  Cabe ressaltar que a relação é uma previsão de oferta fornecida pela instituição parceira da 

UNIGRANRIO, não sendo esta totalmente assegurada, razão pela qual os planos podem sofrer 

alterações, conforme item 5.2. O Nova Medical School só confirma a oferta dos estágios práticos 

em agosto de 2022.  

5.4 Os planos de estudos apresentados pelos alunos serão alvo de análise em ambas as 

instituições, tanto UNIGRANRIO quanto a conveniada portuguesa e devem considerar um 

planejamento para um mês de atividades práticas, cuja previsão de início é o dia 16/01/2023. O 

plano deve conter as unidades curriculares a serem realizadas na universidade de acolhimento, 

os respectivos créditos curriculares/carga horária.  

5.5 Os Planos de estudos podem ser alterados pelos estudantes mediante solicitação por escrito, 

desde que sejam indicados os respectivos conteúdos e correspondentes créditos e obtenha 

concordância expressa do Coordenador do programa de cada instituição, passando o 

documento a constituir anexo ao plano de estudos inicial.  

6. DO RECONHECIMENTO ACADÊMICO 

6.1 Fica a cargo da instituição de acolhimento a emissão de um certificado com a identificação 

das unidades curriculares realizadas, respectivas classificações e números de créditos e/ou carga 

horária correspondente, devidamente assinado e autenticado pelo seu representante legal.  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

6.2 O reconhecimento acadêmico dos estudos é de responsabilidade da instituição de origem, 

na pessoa do coordenador do programa. Não será dado reconhecimento acadêmico aos 

estudantes que:  

a) Não cumpram o Plano de Estudos constante no acordo celebrado 

b) Não tenham obtido aproveitamento nas unidades curriculares indicadas no Plano de Estudos; 

c) Não apresentem declaração de estadia original emitida pela instituição de acolhimento;  

d) Tenham incorrido em faltas graves de conduta.  

 

7. DAS AVALIAÇÕES DAS CANDIDATURAS  

7.1 Serão selecionados os estudantes listados no anexo IV por ordem de classificação, desde que 

manifestem o interesse em conformidade com o item 4.2.  

7.2 O NINT se reserva ao direito de convocar até quatro candidatos para apresentar o Plano de 

Estudos, no caso de algum candidato desistir ou não entregar o referido plano. Isso não significa, 

no entanto, que os quatro alunos farão a mobilidade, já que apenas duas vagas são ofertadas. 

O NINT se compromete, ainda, a respeitar a classificação do certame Edital PROMob n.01/2021. 

 

8. CRONOGRAMA 

DATA Etapa RESPONSÁVEL 

29/03/2022 a 14/04/2022 Inscrição no processo seletivo Candidato 

15/04/2022 a 20/04/2022 Análise das propostas NINT 

25/04/2022 Divulgação do resultado final NINT 

15/06/2022 Nomeação dos selecionados junto à 
Universidade Nova de Lisboa 

NINT 

13/05/2022 Entrega do Plano de estudos Alunos selecionados 

16/01/2023 Previsão do início da mobilidade em 
Lisboa 

Alunos selecionados 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

O Núcleo de Internacionalização da UNIGRANRIO, NINT, dentro da estrutura da Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação e Pesquisa – PROPEP, é o órgão responsável por estabelecer o contato com as 

universidades estrangeiras, não devendo o aluno, em nenhuma hipótese, contatar a instituição 

parceria sem o conhecimento do NINT.  

 

Duque de Caxias, 28 de março de 2022 

 

Davi José de Souza da Silva, Prof. Dr. 

Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPEP 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Duque de Caxias, ________ de ________________________ de 20___.  
 
 

 

 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ESTUDANTES 
PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 
Nome do aluno Matrícula 

  

Curso Campus Período/Fase Conclusão em: CR 

 
 

    

Sexo Data de nascimento Nacionalidade Possui outra nacionalidade? 

    

Estado civil Identidade CPF 

   

Número do passaporte Local de emissão Validade 

   

INFORMAÇÕES PARA CONTATO 
Endereço completo: 

 

Telefone Celular Email 

   

PERÍODO DA MOBILIDADE 

 2023.1  

MOBILIDADE DESEJADA 

  1 mês 

INSTITUIÇÃO DE DESTINO  

 

Obs.: escrever no campo acima a Instituição de destino. 

DECLARAÇÃO 
Declaro que li o Edital e estou de acordo com todos os termos de processo de seleção do Programa de Mobilidade Internacional para 
Estudantes de Graduação. Confirmo a entrega dos seguintes documentos: 

 formulário de inscrição, preenchido e assinado; 

 carta de apresentação em português, devidamente preenchida e assinada (ANEXO II); 

 carta de recomendação de um professor da UNIGRANRIO (ANEXO III); 

 cópia do passaporte válido no mínimo até dezembro de 2023 ou cópia do protocolo de solicitação do 
passaporte. 



 
 
 
 

 

 

 

ANEXO II – CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO. 

 

Duque de Caxias, [dia] de [mês] de 2022. 

À direção do Núcleo de Internacionalização da UNIGRANRIO,  

 
Eu, [Nome do estudante], venho por meio desta carta apresentar minha 

candidatura ao processo de seleção do Programa de Mobilidade Internacional para 

Estudantes de Graduação, de acordo com o Edital NINT/PROPEP n. 0001/2021.  

Sou estudante de graduação do curso de [escrever o nome do curso], 

matrícula [número da matrícula], na modalidade [presencial/EaD/semipresencial], 

com previsão de término em [mês/ano]. Declaro ter concluído, cumulativamente, dois 

semestres e 20% do total dos créditos do meu curso, não estando nos últimos dois 

semestres. Declaro também não gozado de outras bolsas de mobilidade UNIGRANRIO 

ou bolsas do Programa Santander Universidade.  

Desejo participar do processo de seleção do Programa de Mobilidade 

Internacional para Estudantes de Graduação pois... [Quais são os seus objetivos com 

a mobilidade? Por que você decidiu apresentar sua candidatura? Por qual razão 

escolheu Portugal? Que tipos de atividades você pretende desenvolver enquanto 

for aluno da instituição de ensino superior conveniada no exterior? Qual a sua 

expectativa após a realização do intercâmbio?  

Concluindo, espero que esta oportunidade possa... [indique de que forma esta 

experiência no exterior poderá contribuir para sua formação pessoal, acadêmica 

e profissional]. 

 
Atenciosamente,  

_________________________________ 
[Assinatura] 
[Nome completo] 
[Telefone] 
[Email] 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

ANEXO III – CARTA DE RECOMDENDAÇÃO ACADÊMICA PARA ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO. 

 

Duque de Caxias, [dia] de [mês] de 2022. 

À direção do Núcleo de Internacionalização da UNIGRANRIO,  

 

Eu, [Nome do professor(a)], docente do curso de [nome do curso], faço uso 

da presente carta para recomendar [Nome do estudante], estudante do curso de 

[nome do curso], ao Programa de Mobilidade Internacional para Estudantes de 

Graduação. 

Conheço o candidato(a) desde [indicar o mês e ano em que se conheceram], 

quando [indicar a condição em que se conheceram].  

Acredito que o/a estudante deva ser considerado(a) para uma bolsa pois... 

[apresente os motivos para recomendação, incluindo: a) desempenho acadêmico; 

b) participação nas atividades promovidas pelo curso e pela universidade; c) 

motivação acadêmica e profissional; d) características pessoais; e) motivação 

para cursar um semestre no exterior; f) contribuições da experiência no exterior 

para sua formação pessoal, acadêmica e profissional, etc]. 

Despeço-me com votos de que seja bem-sucedido(a) neste processo de 

seleção. 

 

Atenciosamente,  

 

_________________________________ 
[Assinatura] 
[Nome completo] 
[Matrícula] 
[Telefone] 
[E-mail] 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

ANEXO VI 

 

Lista de alunos que podem concorrer ao presente edital de aproveitamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resultado da seleção PROMob 2021 disponível no site do NINT em: 

http://www.unigranrio.com.br/_docs/promob/Lista-de-selecionados-PROMob-2021-v.3-PT.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://www.unigranrio.com.br/_docs/promob/Lista-de-selecionados-PROMob-2021-v.3-PT.pdf


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE PLANO DE ESTUDOS 
Nome do Estudante:  

Instituição de 

Acolhimento:  

Período de Estudos: Exemplo: 5º ano – Janeiro e fevereiro de 2023 (1º 

semestre NMS/ 2º período UNIGRANRIO) 

 

 Data:  

Assinatura do estudante:  

  

Assinatura do Professor Responsável:  

  
 

 
 

Unidades Curriculares: Unigranrio Unidades Curriculares: Nova Med. School 

Código Nome Disciplina ECTS/
horas 

Código Nome Disciplina ECTS/ 
horas 

      

      

      

      

Total horas:  Total horas: 

 

Parecer do Coordenador 

da Área
Posit. Negat. 

Ass: Data: 


