
Como estudar na Uesc?

Caso você não se enquadre em um desses programas, você pode realizar
Mobilidade Livre e concorrer a bolsas de estudo da Uesc. Para se
candidatar à Mobilidade Livre, envie um e-mail para arint@uesc.br.

A Universidade Estadual de Santa Cruz te dá a oportunidade de realizar
mobilidade de estudos e/ou pesquisa em nossos programas de
graduação e pós-graduação. Como exemplo, você pode ingressar na
Uesc através dos seguintes programas:
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Programa GCUB-Mob: Edital anual de bolsas de estudos para
candidatos estrangeiros que desejam estudar mestrado ou
doutorado completo na Uesc.

Programa ProAfri: Edital anual de bolsas de estudos para
candidatos africanos que desejam estudar mestrado ou
doutorado completo na Uesc.

Programa de Mobilidade Nacional: Edital semestral para
mobilidade de estudantes de graduação das instituições públicas
estaduais e municipais.

Programa Mobilidade AULP: Edital semestral de mobilidade de
estudantes de instituições dos países de língua oficial portuguesa
e Macau (RAEM).

Programa INILATMob+: Mobilidade virtual e presencial de
estudantes de graduação e pós-graduação.

Editais específicos dos Programas de Pós-Graduação: Editais
para seleção de estudantes que desejam realizar mestrado ou
doutorado completos em um dos programas de pós-graduação
da Uesc.

mailto:arint@uesc.br
https://www.gcub.org.br/
https://www.gcub.org.br/
https://sites.google.com/view/mobilidadenacional/home?authuser=0
https://mobilidade-aulp.org/
https://www.learnchile.cl/INILATmov/
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/


Quais os documentos necessários?

Ao chegar ao Brasil, é necessário comparecer no dia e hora agendados na PF
(veja a localização no Google Maps). O comparecimento à Polícia Federal deve
ocorrer até 30 dias depois da chegada do estudante. Sempre consulte antes o
site da PF para observar se houve alguma mudança na documentação exigida.

Caso você tenha sido aceito para estudar graduação ou pós-graduação
na Uesc, atente-se para os trâmites e documentos necessários para sua
vinda ao Brasil, abertura de conta no banco, matrícula na Uesc, etc.
Prepare a documentação abaixo:
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Visto de estudante: O candidato deverá providenciar o Visto de
Estudante Tipo IV (ITEM IV) no consulado brasileiro no seu país de
origem. Confira os documentos necessários no link específico de cada
consulado.

Seguro internacional: Deve cobrir despesas médicas, laboratoriais e
hospitalares em todo território brasileiro e ainda incluir repatriação
funerária. O seguro médico deve ser adquirido no país de origem e
apresentado na sua chegada.

Cadastro de Pessoa Física (CPF): Documento fiscal brasileiro
obrigatório. Deve ser solicitado ainda no país de origem. Para solicitar,
clicar no link.

Registro Nacional Migratório (RNM): Emitido pela Polícia Federal (PF)
brasileira. O ideal é agendar o comparecimento 15 dias antes da
viagem ao Brasil. O requerimento do documento pode ser feito no
Sistema de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA). Após esta etapa, é
necessário agendar um atendimento na unidade Ilhéus, através deste
link.  Busque trazer os documentos necessários já organizados do seu
país de origem. Para verificar a listagem, clique aqui. Atente-se
também para as regras de legalização e tradução dos documentos
estrangeiros, que você pode conferir clicando aqui.

https://goo.gl/maps/bEaQ2UWyTVD9rnNg8
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/registrar-se-como-estrangeiro-no-brasil/registro-de-imigrante-detentor-de-visto
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp
https://servicos.dpf.gov.br/sismigra-internet/faces/publico/tipoSolicitacao/solicitarRegistroEmissaoCie.seam?cid=14285
https://servicos.dpf.gov.br/agenda-web/acessar
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/registrar-se-como-estrangeiro-no-brasil/registro-de-imigrante-detentor-de-visto
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/duvidas-frequentes/autorizacao-de-residencia-e-registro-nacional-migratorio-rnm/e-necessaria-a-legalizacao-e


Quais os documentos necessários?

Para a matrícula na UESC, documentos em português, inglês, espanhol e
francês não necessitam de tradução. A tradução juramentada somente é
requerida para outras línguas ou em casos excepcionais.
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Conta no Banco: Para abertura de conta bancária, os seguintes
documentos são necessários:
 

a) Documento de identificação: documentação fornecida pela Polícia
Federal, RNM, frente e verso) e CPF;

b) Comprovante de endereço: Uma declaração pode ser fornecida pelo
dono do imóvel que você alugou. O ideal é que o declarante tenha
conta no BB. Se tiver, terá que assinar conforme consta registro no
banco (não fazer rubrica). Caso o locador não tenha conta no banco,
será necessário reconhecer firma. Uma conta de água ou luz atual deve
ser acrescentada a declaração; e

c) Comprovante de renda - uma declaração da Uesc ou mesmo a carta
de aceite, que consta o nome do financiador da bolsa e o valor da
mesma.

Matrícula: Para a matrícula na UESC são necessários os seguintes
documentos:
 

a) Registro Nacional Migratório (RNM);

b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

c) Formulário de Matrícula;

d) Diploma de Graduação com Apostila de Haia ou legalização consular
(para estudantes de mestrado) ou Diploma de Mestrado com Apostila
de Haia ou legalização consular (para estudantes de doutorado);

e) Certificado de vacinação Covid-19.
 

Obs.: O Programa de Pós-Graduação pode solicitar outros documentos
não listados acima.


