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A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil – PROAE, visando auxiliar aos(às) 

discentes de cursos de graduação presencial, regularmente cadastrados na PROAE, 

participantes do Programa Mobilidade Acadêmica, para intercâmbio estudantil com duração de 

um semestre letivo, em conformidade com o previsto pelo Edital 01/2019 – AAI/UFBA, prevê a 

concessão de repasse financeiro para auxiliar a custear suas despesas de alojamento, 

alimentação, seguro saúde internacional e passagens aéreas em forma de auxílio, na forma a 

seguir:  

1. Será concedido, para o período 2019.2, auxílio Mobilidade Acadêmica Internacional para 

o número máximo de 10 (dez) discentes de cursos de graduação presencial, 

regularmente cadastrados na PROAE e que não tenham participado de programas 

de intercâmbio ou dupla titulação; 

2. A concessão dependerá de prévia aprovação em programa de intercâmbio com duração 

de máxima de um semestre letivo regulado pela AAI/UFBA, Edital 01/2019; 

3. O auxílio financeiro a ser concedido pela PROAE envolverá a disponibilização de valores 

para AUXÍLIO com gastos com despesas prévias (passaporte, visto, seguro saúde e 

passagens aéreas de ida e volta) E/OU BOLSA mensal (para AUXÍLIO com despesas 

de alojamento, alimentação e transporte durante o período de intercâmbio) 

4. Os valores dos auxílios a serem recebidos pelos discentes contemplados será variável, 

e estipulado a partir de critérios técnicos da AAI/UFBA, sendo o valor máximo concedido 

para as despesas prévias de R$5.000,00 (cinco mil reais), e da bolsa mensal de 

R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); 

5. Em havendo número de solicitações acima do máximo de auxílios a ser concedido para 

o semestre 2019.2, a seleção dos 10 (dez) contemplados será realizada de acordo com 

os seguintes critérios, nesta ordem: 

a. Coeficiente de rendimento: terá prioridade o(a) candidato(a) com o maior 

coeficiente 

b. Carga horária integralizada de componentes do curso: terá prioridade o(a) 

candidato(a) com maior carga horária integralizada; 

c. Número de reprovação: terá prioridade o(a) candidato(a) com menor número de 

reprovações. 
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