
 
 
 
 

EDITAL Nº 1 - 2019, DE 04 DE ABRIL DE 2019 

PROGRAMA GLOBAL STUDY – NEWTON SEM FRONTEIRAS 

  1º SEMESTRE DE 2019 

 

ERRATA 

 

2. INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS PARCEIRAS E VAGAS DISPONÍVEIS 

 

Neste Edital serão ofertadas vagas de cooperação Newton: 

 

Instituto Politécnico da Guarda – Portugal: 

 

Cursos: Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, 

Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Ciência da 

Computação, Farmácia, Enfermagem, Pedagogia, Relações Públicas, Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Administração, Gestão Financeira, 

Gestão de RH, Processos Gerenciais, Logística, Segunda Licenciatura em 

Pedagogia e Formação Pedagógica em Pedagogia.  

 

- Testes de proficiência nas línguas portuguesa e inglesa não são exigidos;  

- Prazo de duração da mobilidade acadêmica: 1 (um) semestre, podendo ser 

estendido por mais 1 (um) semestre no máximo; 

- Aulas ministradas em português ou inglês; 

- Isenção de mensalidade na instituição parceira. 

 

Universidade de Calábria – Itália: 

 

Cursos: Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia 

Química, Psicologia, Farmácia, Ciências Contábeis, Pedagogia, Letras, 

Administração, Gestão Financeira, Gestão de RH, Processos Gerenciais, Logística, 

Segunda Licenciatura em Pedagogia, Formação Pedagógica em Pedagogia e 

Segunda Licenciatura em Letras. 

                                                           
 É desejável que os alunos acessem previamente o site das instituições e pesquisem as disciplinas 
ofertadas para verificar se existem opções de seu interesse. 



 
 
 
 

 

- Testes de proficiência nas línguas inglesa e italiana não são exigidos;  

- Necessário conhecimento no mínimo intermediário de Italiano e inglês; 

- Prazo de duração da mobilidade acadêmica: 1 (um) semestre, podendo ser 

estendido por mais 1 (um) semestre no máximo; 

- Aulas ministradas em italiano ou inglês; 

- Isenção de mensalidade na instituição parceira. 

 

Universidade de Coventry – Inglaterra: 

 

Cursos: Farmácia e Psicologia. 

 

- Teste de proficiência na língua inglesa não é exigido; 

- Necessário conhecimento no mínimo intermediário de inglês; 

- Prazo de duração da mobilidade acadêmica: 1 (um) semestre; 

- Aulas ministradas em inglês britânico; 

- Isenção de mensalidade na instituição parceira. 

 

Universidade de Lleida – Espanha: 

 

Cursos: Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Fisioterapia, Direito, 

Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Medicina Veterinária. 

 

- Teste de Proficiência na língua espanhola ou catalã não é exigido; 

- Necessário conhecimento de Espanhol*;1 

- Prazo de duração da mobilidade acadêmica: 1 (um) semestre, podendo ser 

estendido por mais 1 (um) semestre no máximo; 

- Aulas ministradas em catalão, espanhol ou inglês; 

- Isenção de mensalidade na instituição parceira. 

 

                                                           
 

 Grande parte das disciplinas oferecidas pelos cursos nos países de destino são ministradas pela 

língua local do país. Assim sendo, é desejável que o candidato tenha conhecimento do idioma e 

esteja ciente dessas condições, já que as opções ofertadas em inglês podem não ser do interesse 

do candidato e o idioma local influencia diretamente no aproveitamento da mobilidade.  

 


