
  

 

CONVOCAÇÃO DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO E 
PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO AO PROGRAMA 

DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO NO SEMESTRE 1/2022 

 

A Faculdade de Comunicação torna pública processo de pré-seleção de alunos de 
graduação e de pós-graduação da Faculdade de Comunicação para o Programa de 
Intercâmbio Acadêmico no 1º semestre de 2022 em instituições de ensino estrangeiras 
conveniadas.  
 
 
 

1. INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS 
 

1.1 UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES – BRUXELAS, BÉLGICA. 
(https://www.ulb.be/fr/programme/ma-comr e 
https://www.ulb.be/fr/programme/ma-jour) 

 
 2 Vagas para os cursos de Jornalismo, Comunicação Organizacional e para o 

Mestrado em Comunicação 
 Duração do intercâmbio: 1 ano 

 
Requisitos:  

 
 Estar cursando o sexto semestre de graduação ou o primeiro semestre do 

Mestrado em Comunicação. 
 Certificado de língua estrangeira francesa (DELF, DALF, TCF, TEF, Cebraesp-UnB, 

UnB Idiomas) com nível mínimo B1. 
 Carta de Motivação em português com a apresentação do candidato, motivos 

da realização do intercâmbio e de escolha da instituição estrangeira  
 Histórico Escolar e IRA mínimo de 4,00. 

 
 
 

1.2 UNIVERSITÉ RENNES I / IUT LANNION – LANNION, FRANÇA.  
(http://www.iut-lannion.fr/presentation/dut-information-communication) 

 
 2 Vagas, uma para o curso de Jornalismo, uma para o curso de Comunicação 

Organizacional.  
 Duração do intercâmbio: 1 ano 

 



 
 Requisitos:  
 

 Estar cursando o segundo ano de graduação (terceiro ou quarto semestre). 
 Certificado de língua estrangeira francesa (DELF, DALF, TCF, TEF, Cebraesp-UnB, 

UnB Idiomas) com nível mínimo A2.  
 Carta de Motivação em português com a apresentação do candidato, motivos 

da realização do intercâmbio e de escolha da instituição estrangeira.  
 Histórico Escolar e IRA mínimo de 4,00. 

 
 
 

1.3 CELSA SORBONNE UNIVERSITÉ – PARIS, FRANÇA.  
(http://www.celsa.fr/formation-initiale-journalisme.php) 

 
 2 Vagas para nas áreas de Jornalismo e Comunicação Organizacional 
 Duração do intercâmbio: de seis meses a 1 ano 

 
Requisitos:  
 

 Estar cursando o sexto semestre de graduação em Jornalismo ou Comunicação 
Organizacional ou o primeiro semestre do Mestrado em Comunicação.  

 Certificado de língua estrangeira francesa (DELF, DALF, TCF, TEF, Cebraesp-UnB, 
UnB Idiomas) com nível mínimo B2.  

 Carta de Motivação em português com a apresentação do candidato, motivos 
da realização do intercâmbio e da escolha da instituição estrangeira  

 Histórico Escolar e IRA mínimo de 4,00.  
 
 

 
1.4 UNIVERSITÉ DE GRENOBLE-ALPES – GRENOBLE, FRANÇA. 
(https://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/menu-
principal/departements/departement-journalisme-35102.kjsp) 

 
 2 Vagas para o curso de Jornalismo.  
 Duração do intercâmbio: 1 ano 

 
Requisitos: 

 
 Estar cursando o segundo ou terceiro ano de graduação (do terceiro ao sexto 

semestre).  
 Certificado de língua estrangeira francesa (DELF, DALF, TCF, TEF, Cebraesp-UnB, 

UnB Idiomas) com nível mínimo B2.  
 Carta de Motivação em português com a apresentação do candidato, motivos 

da realização do intercâmbio e de escolha da instituição estrangeira  
 Histórico Escolar e IRA mínimo de 4,00. 

 



 
2. INSCRIÇÕES  

 
 

2.1 As inscrições poderão ser enviadas do dia 02/02/2021 ao dia 21/02/2021. 
 

2. 2 Na inscrição, os alunos devem apresentar a carta de motivação, o certificado de 
idiomas e o histórico escolar com o IRA.  
 
2.3 Os alunos poderão participar de mais de uma seleção, no entanto, a Carta de 
Motivação e o Certificado de Proficiência de língua estrangeira francesa deverão ser 
enviados em processos separados, por instituição de destino   

 
2.4 O dossiê de inscrição deverá ser enviado para o e-mail facinternacional@unb.br, 
indicando, no assunto, a universidade destino   

2.5 A critério da comissão organizadora, os candidatos podem ser convidados para 
uma prova oral, em francês, a ser realizada por videoconferência entre os dias 22 e 
26/02/2021 

 

3. RESULTADOS E RECURSO 

3.1 Os resultados da seleção serão publicados nos site da Faculdade de Comunicação e 
do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UnB até 01/03/2021  

3.2 Recursos podem ser interpostos pelo e-mail facinternacional@unb.br até o dia 
03/03/2021. 

3.3 O resultado final da seleção será publicado no site da Faculdade de Comunicação e 
do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UnB 05/03/2021. 

 
 

4. DOS DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES 

4.1 Os estudantes de intercâmbio não pagarão taxas acadêmicas na universidade 
destino, conforme os acordos de cooperação bilateral assinados pela UnB. Contudo, 
poderão ser cobrados dos intercambistas taxas administrativas, de matrícula ou cursos 
extras e optativos, como: idiomas, artes e esportes.  

4.2. Antes de escolher as disciplinas na universidade destino, consulte a coordenação 
de graduação da FAC sobre as possibilidades de reconhecimento dos créditos. 

4.3 A busca por financiamentos ou bolsas é de responsabilidade do estudante 
intercambista. 



4.4 A universidade anfitriã poderá ́auxiliar os estudantes de intercâmbio a encontrar 
alojamento apropriado, sempre que possível, em residências universitárias.  

4.5. Os estudantes são responsáveis pelos procedimentos consulares e obtenção de 
visto 

 
 

5. DÚVIDAS 
 
Dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail facinternacional@unb.br.  

 
 
 
 
 

Brasília, 01 de de fevreiro de 2021.  
 

Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília.  


