
FAQ Prome 

 

O novo edital de intercâmbio internacional do Prome traz algumas novidades, como 

o número maior de bolsas (cinco só para os alunos da Udesc Esag) e a distribuição 

dessas cinco bolsas por curso. Para que você não fique perdido com as novidades e 

entenda melhor o processo, preparamos algumas perguntas e respostas.  

O que é o Prome? 

É um programa da universidade que publica editais a cada semestre letivo 

oferecendo bolsas de intercâmbio internacional a alunos de graduação da Udesc. Os 

alunos se candidatam em um processo seletivo e são selecionados para bolsas de 

intercâmbio no semestre seguinte.  

Quem pode se candidatar às bolsas? 

As inscrições são abertas a estudantes regularmente matriculados nos cursos de 

graduação da Udesc, desde que atendam aos requisitos previstos no edital. Entre 

eles está o de já ter as duas primeiras fases de seu curso completas e não estar 

terminando a graduação (o curso deve ser concluído depois do retorno à Udesc, não 

durante o intercâmbio). Também é preciso ter desempenho acadêmico igual ou 

superior ao da média do próprio curso.  

Quantas bolsas são oferecidas? 

Isso depende de cada centro e também pode variar a cada edital. Neste processo 

seletivo, a Udesc Esag é o centro que oferece mais bolsas a seus alunos. São cinco: 

duas para alunos de Administração, duas para Administração Pública e uma para 

Ciências Econômicas.  

Como é feita a seleção? 

Basicamente, pelo desempenho acadêmico (notas no curso). Os candidatos são 

classificados em um ranking, com esse desempenho calculado conforme a fórmula 

descrita no edital. Os que tiverem os melhores escores em cada curso são 

classificados.  

Posso escolher fazer intercâmbio em qualquer país? 

Você pode escolher entre dezenas de universidades estrangeiras conveniadas com 

a Udesc em quase 20 países diferentes (a lista está no site). Mas se você pretende 

fazer intercâmbio em destinos em que se fala português, há algumas restrições. Só 



duas das cinco bolsas, no máximo, poderão ser usadas para intercâmbio nesses 

países, conforme o edital. 

Então, se eu escolher um país que fala português, tenho menos 

chance? 

Caso escolha uma universidade em um destino de língua portuguesa, você deve 

indicar na inscrição uma segunda opção, em país que fale outro idioma. Assim, por 

exemplo, se entre os cinco classificados houver três que optaram por Portugal, os 

dois entre eles com melhor escore manterão essa escolha. Mas o terceiro terá que 

ficar com a outra opção.    

E se minha única opção for um país de língua portuguesa? 

Neste caso, é bom você ter caprichado nas disciplinas que cursou até aqui. Se você 

escolher um país que fala português e não indicar uma segunda opção, poderá ficar 

sem a bolsa, se sua situação for a do terceiro candidato citado na resposta anterior.  

Como faço para me inscrever? 

É só entrar no site udesc.br/esag/intercambio/prome e preencher o formulário de 

inscrição on-line, até 20 de setembro. Mas antes disso, leia atentamente os dois 

editais que estão no site: o com regras gerais da Udesc e o edital específico para o 

processo seletivo voltado aos alunos da Udesc Esag. O resultado será divulgado em 

23 de setembro.  

 

Ainda tem dúvidas? 

Fale com a Direção de Ensino de Graduação, pelo e-mail deg.esag@udesc.br.  

 

Bom intercâmbio! 


