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Como é realizada a alocação das vagas no processo seletivo? 

 
Antes de realizar a sua inscrição no processo seletivo do Programa Fluxo Contínuo de 

Mobilidade Acadêmica, o aluno deve pesquisar as universidades com vagas disponíveis 

conforme publicado nesta página, avaliar os cursos disponíveis, os valores para sua 

manutenção no exterior, entre outros aspectos descritos no Manual do Intercâmbio.  

É necessário também entender como ocorre o processo de classificação e alocação às 

universidades e considerar o nível de concorrência que pretende enfrentar no processo 

seletivo. Este texto detalha o processo de alocação dos alunos às universidades escolhidas e 

apresenta os valores dos principais indicadores obtidos nos últimos processos seletivos, para 

que o aluno possa avaliar suas condições de participação deste Programa. 

 

▪ O processo de alocação demanda duas etapas, conforme a seguir: 

I. Inicialmente é calculada a Nota de Classificação, conforme especificado no item 4.2.1 

do Edital; 

II. A partir da Nota de Classificação, os alunos são alocados nas IES escolhidas, de acordo 

com as vagas disponíveis. Na maioria dos casos, a quantidade de vagas varia de 1 a 3 

vagas, sendo 2 vagas o caso mais comum. 

Assim, o aluno classificado em primeiro lugar é alocado em sua primeira opção de 

escolha. A partir do segundo colocado, verifica-se se ainda existe vaga para sua primeira 

opção. Se não existe mais, verifica-se se a existe vaga para sua segunda opção. Se sim, ele é 

alocado em sua segunda opção. Caso não exista mais vaga para sua primeira e segunda 

opções, o aluno não é alocado. 

▪ Exemplos: 

 

a) Supor que os seis primeiros alunos tenham obtido as seguintes notas de classificação: 

 
 

Aluno Classificação Nota 

Classificação 

Primeira opção IES Segunda opção IES 

Aluno 1 1º 12,3 Universidade de Coimbra Universidade do Porto 

Aluno 2 2º 12,2 Universidade de Coimbra Universidade do Porto 

Aluno 3 3º 12,0 Universidade de Coimbra Universidade do Porto 

Aluno 4 4º (Por critério 

de desempate) 

12,0 Universidade de Coimbra Universidade do Porto 

Aluno 5 5º 11,9 Universidade de Coimbra Universidade do Porto 

Aluno 6 6º 11,8 Universidade de Coimbra Universidade de Lisboa 
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b) Supor que cada universidade tenha 2 vagas disponíveis. Neste caso: 

 

▪ O Aluno 1 será alocado à Universidade de Coimbra; 

▪ O Aluno 2 será alocado à Universidade de Coimbra; 

▪ O Aluno 3 será alocado à Universidade do Porto (porque estarão esgotadas as vagas de 

Coimbra); 

▪ O Aluno 4 será alocado à Universidade do Porto (porque estarão esgotadas as vagas de 

Coimbra); 

▪ O Aluno 5 não será alocado a nenhuma das duas universidades escolhidas, porque não 

haverá vaga disponível em nenhuma das duas; 

▪ O Aluno 6 será alocado à sua segunda opção, pois neste ponto existem 2 vagas na 

universidade de Lisboa e nenhuma vaga na universidade de Coimbra. 

 

NOTA 1: O processo continua até o último aluno classificado. É usual que alunos com 

alta classificação (como o quinto aluno do exemplo acima) fiquem sem alocação devido à alta 

concorrência das universidades escolhidas. Por isso, após a alocação inicial, a COI publica a 

lista de universidades com vagas remanescentes para que estes alunos possam alterar sua 

escolha, se assim desejarem. 

 

NOTA 2: É recomendado aos alunos que avaliem o nível de concorrência das 

universidades a partir do Histórico de Escolha das Universidades (disponível nesta página) e 

os seus indicadores que irão compor a Nota de Classificação (item 4.2.1 do Edital). Alunos com 

possibilidade de ficar abaixo do 10º classificado poderiam escolher como primeira ou segunda 

opções universidades com menor concorrência. Como ponto de referência, a tabela 1 

apresenta os principais indicadores dos 10 primeiros classificados no processo seletivo do 1S 

2022.  

Tabela 1: Principais indicadores dos 10 primeiros classificados no Processo Seletivo do 

1S 2022*: 

Classif. 

geral 

Nota 

de 

Classifi

cação 

Média 

geral 

Nível 

idioma 

Disciplinas 

Pendentes 

Fator 

Iniciação 

Científica 

Fator 

Projeto 

Extensão 

Fator 

Atividade 

Monitoria 

1 14,82 9,62 AVANÇADO 0 1 0 0,5 

2 13,75 9,45 AVANÇADO 0 0,5 0 1 

3 13,67 8,97 AVANÇADO 0 1 0 0 

4 13,57 8,77 AVANÇADO 0 1 0 0 

5 13,35 9,65 INTERMEDIÁRIO 0 0 0 1 

6 13,16 8,46 AVANÇADO 0 1 0 0 

7 13,13 9,43 AVANÇADO 0 0 0 1 
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*OBS: Conforme item 4.2.1 do Edital, a Nota de Classificação considera outros 

indicadores além dos apresentados acima. Por este motivo, a Nota de Classificação informada 

acima considera todos os indicadores e não somente os apresentados na tabela. 

Classif. 

geral 
Nota 

de 

Classi

ficaçã

o 

Média 

geral 

Nível idioma Disciplinas 

Pendentes 

Fator 

Iniciação 

Científica 

Fator 

Projeto 

Extensão 

Fator 

Atividade 

Monitoria 

8 12,43 8,53 INTERMEDIÁRIO 0 0,5 0 0,5 

9 12,28 9,58 AVANÇADO 0 0 0 0 

10 12,2 9,5 INTERMEDIÁRIO 0 0 0 0 


