
 

 

Guia de Orientação de Mobilidade Internacional - Graduação 

 

Programas Não Gerenciados pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI) 
 

 

 
Prezado(a) Estudante, 

 
As mobilidades não gerenciadas pela DRI são aquelas em que o aceite pela instituição de destino 

não é negociado pela DRI. O tipo de mobilidade em questão é uma forma independente do 

graduando conseguir uma vaga de estudo em universidades internacionais, durante determinado 

período. Para tanto, o aluno deverá entrar em contato com a instituição parceira e informar-se sobre 

os procedimentos de candidatura. É importante que durante a candidatura do estudante fique claro 

para a universidade que as vagas originárias dos acordos bilaterais entre a UFMG e a universidade 

de destino não estejam sendo utilizadas. Caso o estudante esteja ocupando uma vaga previamente 

definida nos acordos assinados entre as instituições, a mobilidade poderá ser cancelada. 

 
Ressalta-se igualmente que no âmbito desta forma de mobilidade, taxas na instituição podem ser 

cobradas, pois a mobilidade não se dará no âmbito das vagas acordadas, nem por meio de processo 

seletivo gerenciado pela DRI. 

 
Reiteramos que iremos reforçar junto à universidade de destino que a candidatura não ocupará 

vagas referentes aos acordos de cooperação, o que pode gerar, inclusive, o pagamento de taxas 

ou matrícula. 

 
Importante! Todas essas informações devem ficar muito claras para o aluno quando há o interesse 

em realizar este tipo de mobilidade. 

 
O processo de Mobilidade Internacional requer determinados trâmites e documentação para que o 

aluno possa iniciar e finalizar o intercâmbio de maneira regular. Listamos abaixo os formulários e 

documentos que, em geral, o processo completo de intercâmbio requer (é possível que sejam 

requeridos outros documentos): 

(0) Preenchimento do Cadastro Unificado de  
Mobilidade (link); 

(1) Carta de Aceite da Instituição de Destino; 

(2) Termo de Compromisso; 

(3) Declaração de Mobilidade Internacional; 

(4) Plano de Atividades Acadêmicas; 

(5) Formulário de Afastamento; 

(6) Seguro Viagem ou Saúde; 

(7) Formulários Pós-Intercâmbio; 

(8) Certificado de Notas. 



 

 

(0) Cadastro Unificado de Mobilidades 

O “Registro Unificado...” poderá ser acessado e respondido através de um link. Esse registro 

reunirá informações básicas sobre o estudante, suas atividades na UFMG e sobre a mobilidade 

internacional. Tal registro é importante para o controle da DRI e para a confecção de documentos, 

como a Declaração de Mobilidade Internacional. 

O link para o Registro é: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmtYIoXhhUnXmAxqy0QiAH4R33K7q5vaNyA-

Wvl9375P9XVA/viewform 

 
Importante: preencher o link após o recebimento da CARTA DE ACEITE. 

 

(1) Carta de Aceite da Instituição de Destino 

A Carta de Aceite deverá ser obtida junto à universidade de destino. Nela deverá constar o aceite 

do estudante para desenvolver atividades na instituição e o período em que elas serão realizadas. 

 
(2) Termo de Compromisso 

O Termo de Compromisso será assinado, datado e enviado por e-mail à DRI. O termo de 

compromisso contém o que se espera que o estudante faça durante a mobilidade e é uma forma 

de dar ciência e firmar esses compromissos antes da mobilidade. 

 
De posse da (1) Carta de Aceite e do (2) Termo de Compromisso, e após preenchimento do 

(0) Cadastro Unificado de Mobilidades será possível emitir sua (3) Declaração de Mobilidade 

Internacional. Ressalta-se que a DRI somente emitirá a Declaração após o recebimento desses 2 

documentos válidos (isto é, preenchidos, carimbados e assinados pelas partes). 

 

 
(3) Declaração de Mobilidade Internacional 

Após entregar à DRI os dois documentos acima referidos, você receberá sua (3) Declaração de 

Mobilidade Internacional, emitida pela DRI. De posse dessa declaração, da (1) Carta de aceite, 

do (4) Plano de Atividades Acadêmicas e do (5) Formulário de Afastamento para participar do 

Intercâmbio, será possível proceder com o afastamento junto ao colegiado do curso. 

 

(4) Plano de Atividades Acadêmicas 

O Plano de Atividades Acadêmicas será obtido junto à DRI. Este documento é exigido DRI/UFMG 

e mesmo já tendo preenchido um plano específico da universidade de destino, necessitamos desse 

documento válido (ou seja, preenchido, carimbado e assinado pelas partes). No Plano de 

Atividades Acadêmicas é possível conhecer as atividades que o estudante pretende desenvolver 

ao longo da mobilidade e que posteriormente serão integralizadas pelo colegiado do curso. A DRI 

não exige que os nomes das disciplinas sejam traduzidos para o português nem que sejam 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmtYIoXhhUnXmAxqy0QiAH4R33K7q5vaNyA-Wvl9375P9XVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmtYIoXhhUnXmAxqy0QiAH4R33K7q5vaNyA-Wvl9375P9XVA/viewform


 

 

preenchidos os espaços de carga horária e créditos. Contudo, é possível que o colegiado faça essa 

exigência e isso dependerá do colegiado, pois o documento é de cunho acadêmico. 

 

Importante: o (4) Plano de Atividades deverá ser preenchido, assinado e carimbado pelo Colegiado. 

O aluno deverá digitalizar o documento e enviá-lo à DRI, via e-mail. 

 

Importante: o (4) Plano de Atividades Acadêmicas deverá conter a assinatura do Coordenador do 

Colegiado (ou do Subcoordenador) e do Orientador do aluno. Tais assinaturas são obrigatórias. 

 

Importante: em relação às datas do período de intercâmbio a serem indicadas no Plano de 

Atividades Acadêmicas, não é necessário informar os dias exatos de início e término do intercâmbio; 

a indicação de mês e ano será satisfatória. 

 

(5) Formulário de Afastamento 

Este formulário também será obtido junto à DRI. Ele deverá ser preenchido pelo estudante e 

assinado pelo (a) Secretário (a) de Colegiado, mediante a apresentação da cópia da (1) Carta de 

Aceite, emitida pela instituição estrangeira e da (3) Declaração de Mobilidade Internacional, 

emitida pela DRI. O afastamento terá, no máximo, o mesmo período estabelecido na Carta de 

Aceite. Importante salientar que a RESOLUÇÃO Nº 03/2012, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012, 

estabelece o máximo de 4 semestres de afastamento para um mesmo aluno, sendo eles 

consecutivos ou não: 

“Art. 13. Para um mesmo estudante, a atividade de intercâmbio não poderá exceder, no seu total, o 

equivalente a quatro semestres letivos na UFMG, consecutivos ou não” (RESOLUÇÃO Nº 03/2012, DE 04 

DE DEZEMBRO DE 2012, p.6). 

 

Importante: o (5) Formulário de Afastamento deverá ser deverá ser preenchido, assinado e 

carimbado pelo Colegiado. O aluno deverá digitalizar o documento e enviá-lo à DRI, via e-mail. 

 

Importante: Em relação às datas do período de intercâmbio a serem indicadas no formulário de 

Afastamento, não é necessário indicar os dias exatos de início e término do intercâmbio; a indicação 

de mês e ano será satisfatória. 

 
(6) Contratação de Seguro Viagem ou Saúde internacional 

O Seguro Viagem ou Saúde Internacional deverá ser adquirido junto às companhias de seguro 

ou junto à universidade de destino (em caso de obrigatoriedade de contratação de seguro que a 

universidade de destino oferece ou tem parceria). À DRI deverá ser apresentado documento que 

comprove a contratação e cobertura do estudante -  assistência médica por acidente e enfermidade 

e repatriação médica e funerária – por todo o período da mobilidade ou que demonstre a 



 

 

obrigatoriedade pela universidade de destino de se contratá-lo. 

 
É imprescindível a apresentação da apólice e/ou comprovante de (6) Contratação de Seguro 

Viagem ou Saúde internacional antes do início da mobilidade. Caso a apresentação não ocorra, 

o (8) Certificado de Notas não será validado pela DRI. 

 

Importante: Aconselhamos que se procure saber em detalhes o que estará incluído e o que não 

estará incluído no seguro, conforme os valores diferenciados. A DRI não exige valores mínimos para 

as coberturas. Recomendamos, fortemente, que o seguro comece a valer desde a data do 

embarque para o exterior e permaneça válido até o retorno ao Brasil. 

 
 
Importante: Os estudantes que realizarão mobilidade em Portugal e Itália deverão contratar, além do 

seguro obrigatório (PB4, por exemplo), que é exigido por esses países, um seguro que inclua, pelo 

menos, os seguintes itens: assistência médica por acidente e enfermidade e repatriação médica 

e funerária. 

 
 

(7) Formulários Pós-Intercâmbio 

Finalizada sua mobilidade, o estudante enviará um e-mail com os “Formulários Pós-intercâmbio” 

preenchidos, que consistem no “Guia Prático” e na “Avaliação de Intercâmbio”. Ambos os 

documentos são de grande importância para futuras mobilidades e aperfeiçoamento do processo de 

intercâmbio.  

No "Guia Prático", você terá a oportunidade de relatar suas experiências, fornecendo informações 

práticas sobre a cidade e a instituição em que realizou intercâmbio para os próximos estudantes que 

participarão da mobilidade. Na "Avaliação de Intercâmbio", você avalia tanto a instituição estrangeira 

em que esteve como a atuação da DRI na orientação e apoio ao intercâmbio.  

É importante salientar que seu Certificado de Notas somente poderá ser encaminhado ao colegiado 

após o envio dos Formulários Pós-Intercâmbio à DRI. Sem a entrega dos (7) Formulários Pós-

Intercâmbio o estudante e o colegiado não terão acesso ao (8) Certificado de Notas. 

 
(8) Certificado de Notas 

O Certificado de Notas é enviado pela universidade de destino à DRI após o término do semestre 

letivo. A DRI encaminha o (8) Certificado de Notas aos colegiados após os alunos entregarem os 

(7) Formulários Pós-Intercâmbio. No Certificado de Notas estão descritas as atividades 

realizadas pelos estudantes, os créditos alcançados e as notas obtidas. A partir do Certificado de 

Notas é que o colegiado procederá com a contabilização dos créditos cursados no exterior para o 

histórico acadêmico na UFMG. 

 



 

 

OBS: os e-mail’s deverão ser enviados para programas@dri.ufmg.br. 

 

Horários de atendimento pessoal na DRI: segunda-feira, das 14:00 às 16:00 horas, e quarta-feira, 

das 10:00 às 12:00 horas. Não poderemos atender ou receber documentos fora desses horários. 

 

Uma boa prática: façam uma pasta (física e virtual) para gerirem todos os seus documentos relativos 

à mobilidade. Tenham nela uma cópia VÁLIDA de todos esses documentos para sua segurança. 

 

 

 
Atenciosamente, 
 

A Diretoria de Relações Internacionais  

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 


