MOBILIDADE CORTES SUPREMAS MERCOSUL

O Programa de Intercâmbio Acadêmico-Jurídico das Cortes Supremas do Mercosul foi
viabilizado após a assinatura do Acordo de cooperação entre as Cortes Supremas no âmbito do
Mercosul.
Destinado a todos os atores do Direito (estudantes, professores, magistrados e
funcionários judiciais) dos Países Membros do Mercosul e Associados, o programa viabiliza o
intercâmbio acadêmico, jurídico e cultural, assim como a realização de estágio na Corte
Suprema do país anfitrião, conforme atividades e visitas técnicas organizadas por cada
instituição.
Os objetivos do programa são estimular o conhecimento da realidade jurídica do país,
propiciar experiência prática, fomentar a pesquisa e o aperfeiçoamento acadêmico e apoiar o
desenvolvimento de linhas de cooperação no campo da formação jurídica e da pesquisa em
Direito.
Os estudantes de Graduação em Direito da UnB podem se candidatar ao estágio na
Corte Suprema caso seja selecionado a participar do intercâmbio acadêmico por meio de um
dos EDITAIS. A lista de universidades que possibilita a candidatura ao estágio na Corte
Suprema no país de destino é divulgada junto com a respectiva convocação do programa de
intercâmbio da INT.

MARCA
O Mercosul através de seu Setor Educativo e de sua Comissão Regional Coordenadora
de Educação Superior, em reunião, realizada em abril de 2005, lançou as bases para o MARCA
- Programa de Mobilidade Acadêmica Regional para os Cursos de graduação reconhecidos no
âmbito dos países signatários do Programa (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), tendo como
convidados o Chile e Bolívia e, recentemente, Colômbia e Venezuela.
A Universidade de Brasília é associada ao Programa que tem como justificativas e
antecedentes o fortalecimento da integração latino-americana, por meio de programas de
mobilidade discente, docente e de técnicos. O Programa considera que a mobilidade de
estudantes, professores, pesquisadores e administradores constitui importante fator de

formação de recursos humanos e de fomento à cooperação internacional na região. Os Cursos
da UnB participantes atualmente são: Agronomia e Medicina Veterinária.
A seleção é por meio de Edital específico anual divulgado pela INT.
Em outras Universidades brasileiras o Programa abrange ainda os cursos de Engenharia,
Medicina, Arquitetura e Urbanismo e Odontologia.
PÁGINA: PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA REGIONAL (siu.edu.ar)

ERASMUS
O Programa Erasmus é um programa de bolsas de mobilidade acadêmica entre países
da União Europeia. Eventualmente, eles convidam uma ou outra instituição fora do bloco para
a participação. Não temos como saber previamente em quais programa a UnB será convidada
e nem os seus requisitos. A mobilidade não está limitada somente para alunos e pode ser
estendida para professores e servidores da instituição, pois cada programa Erasmus é único e
traz regras bolsas. A UnB foi convidada em 2021 para a participação em 3 programas Erasmus:
Sapienza, Itália; Cartagena, Espanha e Creta, Grécia. Os processos estão em andamento e
esperamos lançar editais futuramente. O interessado deve acompanhar sempre nossa página a
fim de saber se alguma oportunidade do tipo foi divulgada.

ELAP
Como o Canadá tem um calendário acadêmico bem diferente e incompatível com o
nosso, costumamos lançar um edital para estudantes de graduação com vagas com as
universidades canadenses parceiras no final do ano (dezembro, geralmente).
O Programa ELAP - Emerging Leaders in the Americas Program - é um programa do
governo do Canadá de oferta de bolsas a estudantes não canadenses que tenham sido aceitos
para um período de estudos em universidades de lá. Portanto, para você poder pleitear a bolsa
ELAP, você precisa primeiro já ter sido aceito por uma instituição canadense. Para aceitação
de uma universidade canadense você precisa participar da nossa seleção mencionada
anteriormente.

Reafirmamos que a UnB só indicará os alunos que foram aprovados na nossa seleção
por meio de edital específico. Ou seja, Edital INT para o Canadá (se houver) > Aceitação por
parte de uma universidade canadense > aplicação ao ELAP.
No caso de alunos de pós-graduação, a bolsa ELAP é para pesquisa e temos visto que
um acordo entre professores, ou seja, seu orientador da UnB e um professor canadense que te
aceite, é suficiente. Depois, é a própria universidade canadense que encaminha os alunos para
as bolsas do ELAP - Emerging Leaders in the Americas Program.
PAGINÁ: Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) (educanada.ca)

BOLSAS SANTADER
O programa de bolsas que costumamos oferecer regularmente é o ofertado pelo Banco
Santander. Há vários programas de bolsas dessa instituição: o Íbero-Americana, o da China,
entre outros. Mas o convite de quais universidades vão participar e em quais programas é uma
escolha do Banco. Nos últimos anos, a UnB tem sido sempre chamada para participação nas
bolsas Íbero-Americanas. No entanto, não temos como saber previamente se haverá o convite
e/ou para qual programa a UnB será incluída.
As bolsas do Santander geralmente ocorrem no segundo semestre de cada ano e são
ofertadas em edital específico divulgado pela INT/UnB. Lembramos que se trata apenas de
uma ajuda de custo, não sendo o suficiente para bancar toda uma estadia dependendo do país.
Devido à pandemia e ao adiamento dos semestres da UnB, não sabemos exatamente
quando teremos a próxima seleção.

BRAFITEC
O programa BRAFITEC é um programa de bolsas da CAPES para que alunos de
Engenharias de universidades brasileiras possam realizar um período de estudos em instituições
francesas com bolsas de estudos. O programa se dá por meio de editais da CAPES, nos quais
professores de Engenharias apresentam projetos. Uma vez aprovado o projeto, dá-se início à
mobilidade. A mobilidade pode incluir apenas o mero intercâmbio, no aluno passa de 6 meses
a 1 ano no exterior e após sua volta tenta a revalidação das horas de estudos, ou o Duplo-

diploma, modalidade na qual o estudante recebe diplomas das 2 instituições - tanto da de
origem quanto a da parceira.
A seleção ocorre por meio de edital específico divulgado na coordenação do curso.
No momento a UnB conta com os seguintes programas vigentes:
1) Programa: Rede 3+5 – Formação de Engenheiros A e B
Universidade: CentraleSupélec
Área envolvida: Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica
Professor Responsável: Antonio Cesar Brasil (Mecânica) e Marco Antonio Brasil (Elétrica)
2) Programa: Cooperação Acadêmica UnB / Unicamp / UFRN / INSA DE ROUEN/
ENSICAEN
Universidade: ENSICAEN – Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen
Área Envolvida: Engenharia Eletrônica (campus do Gama)
Professor Responsável: Sébastien R.M.J. Rondineau
Os estudantes interessados devem buscar informações adicionais com os professores
responsáveis.

PÁGINAS:
Brafitec - Ciência sem fronteiras (cienciasemfronteiras.gov.br)
Programa CAPES/Brafitec — Português (Brasil) (www.gov.br)

