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INTRODUÇÃO 

 A comunidade da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG) e a equipe da 
Diretoria de Relações Internacionais (DRI) 
se sentem honradas com sua escolha em 
estudar em nossa universidade. É um enor-
me prazer recebê-los na UFMG. A DRI se 
prepara, com grande alegria e satisfação, 
para lhes receber e acolher da melhor forma 
possível durante sua mobilidade em nossa 
universidade. Ao longo dos próximos meses 
vocês estarão integrados às nossas ativi-
dades acadêmicas e farão parte do nosso 
dia-a-dia. A opção que vocês fizeram pela 
UFMG é motivo de grande orgulho para toda 
nossa equipe que, desde já, coloca-se à sua 
disposição para lhes conceder o apoio técni-
co e administrativo que se fizer necessário. 
 A seguir, vocês encontrarão algumas 
dicas que irão lhes auxiliar antes, durante 
e depois da sua estadia na universidade. A 
partir do momento da decisão de vocês de 
participar de uma mobilidade internacional, 
muitas dúvidas surgem. Saibam que podem 
contar conosco. Enviamos estas orientações 
para que vocês conheçam um pouco mais 
sobre a UFMG e para que tenham algumas 
informações básicas importantes antes de 
vir ao Brasil. Por isso, sempre que precisa-
rem, consultem este guia ou entre em con-
tato conosco. 

Caros estudantes 
internacionais                                
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ANTES DA
MOBILIDADE 
1. APRESENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

 A UFMG acolhe estudantes estran-
geiros em 75 cursos de graduação e 78 pro-
gramas de pós-graduação (mestrado e dou-
torado) e tem muito a oferecer para a sua 
formação acadêmica, profissional e cidadã. 
 Nossa instituição vem desenvolvendo 
com excelência atividades de ensino, pesqui-
sa e extensão. A maior parte delas é desen-
volvida nos quatro campi da universidade: 
Campus Pampulha, Campus Saúde, Campus 
Regional de Montes Claros e Campus Cultural 
da UFMG em Tiradentes.  
 No Campus Pampulha, encontra-
se a maioria das Unidades Acadêmicas 
(Escolas, Faculdades e Institutos) da 
UFMG. É um campus muito arborizado, 
que ocupa uma área de quase 9 milhões 
de metros quadrados, situado próximo ao 
Estádio Mineirão, à Lagoa da Pampulha e 
ao Complexo Arquitetônico da Pampulha. O 
mapa do Campus Pampulha pode ser visto em: 
www.ufmg.br/conheca/mapas.
 O Campus Saúde fica na região hos-
pitalar de Belo Horizonte, onde estão a Facul-
dade de Medicina e a Escola de Enfermagem, 
além do Hospital das Clínicas, um dos mais 
importantes hospitais brasileiros. Também na 
região central de Belo Horizonte, encontram-
-se a Escola de Arquitetura e a Faculdade de 
Direito. Finalmente, no norte do estado de Mi-
nas Gerais, está localizado o Campus Regio-
nal de Montes Claros, onde há o Instituto de 
Ciências Agrárias. 
 A seguir, apresentamos mais informa-
ções sobre a UFMG e orientações importan-
tes para sua mobilidade.
 

Sejam bem-vindos 
e bem-vindas! 

Campus Pampulha
Foca Lisboa
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1.1 Esporte, lazer, extensão e 
atividades culturais  

 A UFMG oferece atividades e infraes-
trutura de esporte e lazer além de projetos de 
extensão e atividades culturais. 

Centros Esportivos 
 O Centro Esportivo Universitário 
(CEU) é um espaço de lazer e prática espor-
tiva aberto a toda a comunidade da UFMG. 
Para usufruir das vantagens que lhe são 
ofertadas, inclusive para alunos internacio-
nais, é necessário que você já tenha a cartei-
rinha da UFMG. Para informações de quem 
pode e como acessar o CEU, acesse o site:  
www.ufmg.br/ceu.
 A UFMG possui também o Centro de 
Treinamento Esportivo (CTE) cuja estrutura 
abriga piscina olímpica de bordas retráteis, 
quadra esportiva coberta, espaço para 
musculação e pista para atletismo. O CTE 
objetiva o desenvolvimento de esporte de 
alto rendimento e atende exclusivamente 
as associações atléticas das unidades e 
atletas federados. As Associações Atléticas 
promovem competições em variadas 
modalidades para todos os públicos e são 
parte das unidades acadêmicas. Conheça 
neste link, a lista das Atléticas e saiba 
como participar de suas competições:  
ufmg.br/cursos/vida-academica/entidades-
estudantis/atleticas.

Atividades de Extensão
 Atividades e cursos de extensão em 
diversas áreas são oferecidos regularmente 
pela UFMG a toda comunidade interna e ex-
terna, suas atividades podem ser acompa-
nhadas no site da Fundep: 
www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE. 

Tenda Viver UFMG 
 O projeto Tenda Viver UFMG é uma ini-
ciativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudan-

CEU
Acervo Projeto  
República UFMG

CTE
Foca Lisboa

Show Praça de Serviços
Raíssa César

Bosque da Música
Foca Lisboa
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tis (PRAE) que tem como objetivo acolher e 
orientar os novos estudantes, pesquisadores 
e servidores da UFMG e estimular sua per-
manência e sua vivência acadêmica na uni-
versidade através da orientação acadêmica, 
logística e burocrática; atividades de convívio 
como rodas de conversas, oficinas e karaokê; 
atividades que promovam saúde e bem estar 
como oficinas de dança, yoga e meditação; 
visitas a espaços culturais e institucionais da 
UFMG. Para informações sobre a programa-
ção, acesse: 

www.ufmg.br/prae/apoio-estudantil/
projeto-tenda-viver-ufmg/programacao.

Atividades Culturais 
 Várias são as atividades culturais ofe-
recidas nos diversos campi da UFMG. Toda 
quarta-feira, às 12h30 no período letivo acon-
tece o Quarta às Doze e Trinta, na Praça de 
Serviços ou no auditório da Reitoria. Nessa 
atividade, pode-se apreciar, gratuitamente, 
espetáculos de música, dança, teatro e ou-
tras expressões artísticas. 
 Na terceira quinta-feira de cada mês, 
às 12h30, ao lado do restaurante universitário 
do Campus Saúde, temos o Quinta Cultural 
em que espetáculos de música, de dança ou 
de teatro poderão ser apreciados gratuita-
mente por toda a comunidade. 
 Na 1ª quinta-feira de cada mês, às 
17h30, há espetáculos de música, dança, tea-
tro e outras expressões artísticas no Campus 
Pampulha da UFMG como parte do projeto 
Cair da Tarde . 
 O Domingo no Campus é um evento  
que acontece mensalmente no campus Pam-
pulha sendo opção de lazer, entretenimento e 
espaço de convivência para a população de 
Belo Horizonte, possibilitando maior integra-
ção da UFMG à cidade. 
 O Baixo Centro En(Cena),  oferece 
uma rica programação de atividades culturais 

com diversas temáticas durante o ano inteiro 
no centro de Belo Horizonte, e é realizado em 
toda última sexta-feira do mês, às 12h30. O  
Multiverso contempla expressões culturais de 
diversas espécies, valorizando especialmente 
a produção artística local e ocorre todo último 
sábado do mês às 17h na Praça da Liberdade. 
O projeto Perspectiva oferece cursos, ateliês 
e espetáculos musicais para todos os tipos de 
público toda terceira sexta-feira do mês, às 
19h30, no Conservatório da UFMG. Para in-
formações, acesse: www.ufmg.br/cultura. 
 O Festival de Verão e o Festival de 
Inverno são realizado anualmente pela Dire-
toria de Ação Cultural (DAC) e oferecem pro-
gramações variadas de atrações de caráter 
cultural no período das férias do início do ano. 
No Festival de Verão, há atividades como per-
formances, exposições, oficinas e exibições 
de filme diversos espaços da UFMG. Saiba 
mais sobre as edições passadas em : www.
ufmg.br/festivaldeverao. Já o Festival de 
Inverno da UFMG é um projeto de referência 
nacional que completou 50 anos em 2017, 
e ocorre anualmente durante o período das 
férias de julho. O Festival reúne atividades 
como apresentações musicais, oficinas, mini-
cursos, aulas abertas e residências artísticas, 
que são ofertadas gratuitamente em diver-
sos espaços da Universidade. Saiba mais em  
www.ufmg.br/festivaldeinverno.

1.2 A Diretoria de Relações 
Internacionais (DRI) 

 A Diretoria de Relações Internacio-
nais da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) apresenta-se como instância 
articuladora das relações acadêmico-cientí-
ficas internacionais, a captar, implementar e 
acompanhar projetos e convênios interuniver-
sitários. 

 

CEU
Acervo Projeto  
República UFMG

CTE
Foca Lisboa

Show Praça de Serviços
Raíssa César

Bosque da Música
Foca Lisboa
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 Atualmente a Diretoria de Relações 
Internacionais gerencia convênios com inú-
meras universidades de diferentes países 
e recepciona, anualmente, centenas de es-
tudantes e um grande número de missões 
de universidades estrangeiras, entre outras 
atividades. A UFMG, através da Diretoria de 
Relações Internacionais, integra importantes 
consórcios de cooperação acadêmico-cientí-
fica com países de todos os continentes com 

Contato:  
Camilla Silva
comunica@dri.ufmg.br 
+55 31 34094401

Admissão Internacional
Atividades: 
• Inscrições e documentações  - cartas de 
aceite   
• Registro acadêmico - matrícula  
• Certificado de Notas  - extensão de 
mobilidade na UFMG 

Contato:  
Marcelo Gomes
intercambios@dri.ufmg.br
+55 31 34093955 

Acolhimento
Atividades:

• Orientações sobre RNE e CPF 
• Agendamento na Polícia Federal para 
emissão de RNE e renovação de visto
• Programa de moradia para o estudante 
internacional
• Programa de apadrinhamento 
• Atividades culturais
Contato: 
Elaine Parreiras 
acolhimento@dri.ufmg.br
 +55 31 34094591 

Moradia
Atividades:
• Confirmação de interesse em hospedar-se 
na Moradia Universitária da UFMG 
•Solicitação de Vagas

Contato:  
Danielle Camarinho
moradia@dri.ufmg.br  
+55 31 34094586

Setor de mobilidades em Redes
Atividades: 
• Trâmites administrativos e informações a 
respeito dos programas de mobilidade para 
estudantes brasileiros

“Acho que a DRI faz 
tudo para integrar os es-
tudantes internacionais 
com os outros estudantes 
da universidade através de 
eventos e viagens. A DRI 
tem uma boa comunicação 
com os intercambistas. Se 
você tem algum problema, 
você consegue resolvê-lo 
rapidamente.”

Heloise Delphine Brebant
Bélgica

o objetivo de desenvolver a colaboração recí-
proca nas áreas de novas tecnologias, ensino, 
pesquisa e extensão.
 Para facilitar sua vida, esses  são os 
setores da Diretoria de Relações Internacio-
nais com os quais você terá mais contato:

Setor de Comunicação
Atividades: 
• Divulgação de Informações
• Website

Foto: Thaís Cerqueira
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• Acompanhamento anterior à realização da 
mobilidade
• Acompanhamento pós-realização da 
mobilidade
Contato:
Rafaela Avelino 
mobilidades@dri.ufmg.br
+55 31 34093275

 Setor de Programas Especiais
Atividades:
• Programas conjuntos de pesquisa CAPES
• Programa Estudante Convênio – PEC-G
• Bolsa Mérito para alunos do PEC-G
• Bolsa Promisaes para alunos do PEC-G
• Convênios de Cotutela de tese de doutorado
• Programa de Incentivo à formação científica 
de estudantes de Cabo Verde, Moçambique e 
Angola
• Programa de Licenciaturas Internacionais – 
PLI Portugal
• Programa da Associação de Países de 
Língua Portuguesa - AULP

Contato:
Ester Mello
pecapes@dri.ufmg.br 
+55 31 34093954

Proficiência 
Atividades:

• Orientações sobre as disciplinas de 
Português como Língua Adicional da UFMG 
(PLA) 
• Curso intensivos e extensivos de línguas

Contato:
Marcos Araújo 
proficiencia@dri.ufmg.com
Telefone: +55 31 34094026

 Caso precise de atendimento presen-
cial, a DRI possui horários definidos. Os horá-
rios de atendimento são: segundas-feiras de 
14h a 16h  e quartas-feiras de 10h a 12h. En-

tretanto, caso não possa comparecer a esses 
horários é possível agendar com os setores 
específicos nos e-mails acima. Visite também 
o site da DRI é www.ufmg.br/dri .

1.3  UFMG: Pesquisa, ensino e 
extensão

 Com a oferta de cursos em todas as 
áreas do conhecimento e em todos os níveis, 
desde educação básica até pós-graduação, 
o ensino na UFMG se encontra em contínuo 
processo de transformação, mas sempre pri-
vilegiando a formação ética, cidadã e de ex-
celência. Os cursos oferecidos abrangem as 
modalidades presenciais e à distância. Para 
consultar a lista de cursos, acesse:

•Graduação - 
ufmg.br/cursos/graduacao/

• Pós Graduação
ufmg.br/cursos/pos-graduacao 

• Educação a Distância
ufmg.br/cursos/educacao-a-distancia

• Cursos de Extensão
ufmg.br/cursos/cursos-de-extensao

• Educação Básica e Técnica
ufmg.br/cursos/educacao-basica-e-tecni-
ca 

Alunos do campus
Foca Lisboa
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 A UFMG é composta por Faculdades, 
Escolas e Institutos. Cada unidade publica lis-
tas de  disciplinas atualizadas ao final de cada 
semestre acadêmico, indicando as matérias 
nas quais estudantes podem se matricular, 
quais são os horários e os pré-requisitos. 
Para mais informações acesse o site UFMG 
Meu Lugar  e selecione a unidade acadêmica 
correspondente ao seu curso: www.ufmg.br/
meulugar/unidades-academicas.

2. MOBILIDADE ACADÊMICA NA UFMG 

 Estudantes internacionais advindos 
de instituições com as quais a UFMG tem 
convênios têm a oportunidade de fazer mobi-
lidade acadêmica na UFMG por um semestre 
acadêmico, período que pode ser prorrogado 
por mais um semestre. A extensão da mobili-
dade deverá ser solicitada pela universidade 
de origem do estudante, respeitando os ter-
mos acordados entre as instituições.

2.1 Candidatura para mobilidade 
acadêmica

 Pode se candidatar à mobilidade aca-
dêmica na UFMG o estudante de graduação 
e pós-graduação que esteja matriculado em 
uma instituição de ensino com a qual a UFMG 
possui cooperação acadêmica. É recomen-
dado que o estudante apresente nível inter-
mediário de português, embora não haja ne-
cessidade de apresentação de certificado de 
proficiência .  O processo para a realização de 
mobilidade na UFMG funciona em três passos 
básicos, como serão descritos abaixo:

1º Passo: Nomeação
 O escritório de Relações Internacio-
nais da universidade parceira deve entrar em 
contato com a UFMG, no período entre 1° de 
março e 15 de abril, para estudantes nome-
ados para mobilidade no segundo semestre 

Faculdade de Farmácia
Foca Lisboa

Estação Ecológica
Foca Lisboa

Casa da Glória
Foca Lisboa

Faculdade de Odontologia
Foca Lisboa
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(agosto/dezembro) entre 1° de setembro e 15 
de outubro para o primeiro semestre (março/
julho) do ano seguinte. A nomeação do dis-
cente que possui interesse em vir estudar na 
UFMG é feita por e-mail.

2º Passo: Inscrição
 Os estudantes internacionais devem 
preencher um questionário e o Plano de Es-
tudo,  fornecendo informações pessoais e da-
dos acadêmicos. O período de envio desses 
documentos é de 1º de março a 15 de abril, 
para estudantes que farão mobilidade no 
segundo semestre e 1° de setembro a 15 de 
outubro para alunos que virão no primeiro se-
mestre do ano subsequente. 
No Plano de Estudo é indispensável informar: 
I. qual curso o estudante pretende frequentar 
na UFMG;
II. as disciplinas que deseja cursar;
III. os códigos das disciplinas selecionadas.

IMPORTANTE: A matrícula nas disciplinas 
selecionadas pelos estudantes internacionais 
em seu plano de estudos estão sujeitas a dis-
ponibilidade de vagas, e aos pré-requisitos. 
Caso a matrícula não possa ser efetivada, o 
aluno poderá escolher outras disciplinas dis-

poníveis. É obrigatório que o aluno de gradu-
ação inclua ao menos 3 disciplinas em seu 
Plano de Estudos, contabilizando o mínimo de 
180 horas/12 créditos por semestre.

3º Passo: Envio da Documentação do 
Estudante
 O escritório de Relações Internacio-
nais da universidade parceira  deve enviar ao 
e-mail intercambios@dri.ufmg.br os seguin-
tes documento em formato PDF: 
a. Plano de estudos da UFMG;
b. Cópia do passaporte;
c. Histórico Escolar, em inglês, português ou 
espanhol;
d. Cópia do diploma de graduação (caso seja 
estudante de pós-graduação);
e. Carta de intenção (caso o estudante 
queira realizar alguma atividade prática ou 
estágio).
   Aconselhamos que os documentos se-
jam enviados no início do período de envio, 
pois a análise demora cerca de 20 dias. Visto 
que a documentação precisa da aprovação 
dos coordenadores do curso, bem como da 
DRI. 

2.2 Carta de aceite

 A carta de aceite original é enviada 
via correio, e uma cópia digitalizada é envia-
da por e-mail à universidade de origem após 
a candidatura ser analisada e aprovada pelo 
colegiado do curso no qual o estudante pre-
tende se matricular. Em geral, os Consulados 
Brasileiros exigem o documento original para 
emissão do visto. Verifique com o escritório de 
Relações Internacionais de sua universidade 
e, caso haja algum problema no recebimento 
da sua carta de aceite, entre em contato com 

“Aconselho pesqui-
sar sobre a cidade de BH, o 
clima, a instituição UFMG, 
ver depoimentos de alunos, 
procurar por estudantes do 
mesmo programa nas redes 
sociais e entrar em contato 
com eles antes da viagem.”

Lisander Antonio Wilmore Herasme

Republica Dominicana

Foto: Thaís Cerqueira
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o Setor de Admissão Internacional da DRI/
UFMG pelo email intercambios@dri.ufmg.br. 
Não deixe para a última hora, pois o processo 
de candidatura leva de um a três meses.

2.3 Programa de apadrinhamento

 Todos os estudantes internacionais 
vinculados à UFMG terão um padrinho ou 
madrinha, que serão seu international buddy 
durante o semestre. Os padrinhos e madri-
nhas são estudantes ou servidores da UFMG 
voluntários que se colocam à disposição para 
auxiliar na recepção e acompanhamento dos 
estudantes internacionais. Geralmente um 
mês antes do início das aulas o Setor de Aco-
lhimento disponibiliza os contatos desses pa-
drinhos e madrinhas, já sendo possível iniciar 
a interação e solucionar dúvidas.

2.4 Semana de Orientação do 
Estudante Internacional da UFMG

 A Semana de Orientação do Estudan-
te Internacional da UFMG é um evento promo-
vido pelo Setor de Acolhimento da DRI, que 
também é responsável por diversas ativida-
des de integração dos estudantes em mobi-
lidade. Durante essa semana, os estudantes 
internacionais receberão orientações e infor-
mações sobre:  
• registro e matrícula na UFMG
• documentação e permanência legal no 
Brasil
• culturas brasileira e mineira
• programa de apadrinhamento
• disciplinas de Português como Língua 
Adicional (PLA) da UFMG
• city tour por Belo Horizonte
• atividades de formação multicultural

 A participação dos estudantes inter-

nacionais nessa Semana de Orientação é 
obrigatória. Informações e inscrições podem 
ser acessadas por meio do link: 
acolhimentobemvindoufmg.wordpress.
com/semana-do-estudante-intercambista.

3.  CHECKLIST PRÉ- MOBILIDADE 
ACADÊMICA

 Alguns documentos serão fundamen-
tais para sua estadia no Brasil: 
A) Visto temporário IV para estudantes 
(VITEM IV); 
B) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
C) Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) e 
a Cédula de Identidade do Estrangeiro (CIE). 

“[…] Meu padrinho me 
recebeu e me buscou no ae-
roporto. Ele me ajudou  nes-
se processo de chegada e no 
encaminhamento na cultura 
brasileira nos primeiros dias. 
Nós percebemos que quem 
não teve esse encaminha-
mento, estranha a cultura 
brasileira, então acho impor-
tante e relevante a presença 
de alguém mais experiente 
como guia.”

Hardy Lombo Makiese

Republica Democrática do Congo

Foto: Thaís Cerqueira
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 É importante que você se organize 
com antecedência para realizar os procedi-
mentos necessários para a obtenção de cada 
documento para entrar no Brasil, registrar-se 
e matricular-se na UFMG.

3.1 Visto

 O Visto Temporário IV permitirá que 
você entre no Brasil e permaneça no país na 
condição de estudante. Para a emissão do 
visto, você precisará apresentar a documen-
tação completa ao Consulado ou Embaixa-
da Brasileira que seja mais conveniente para 
você. Estudantes de todas as nacionalidades 
precisam de visto para estudar no Brasil, até 
mesmo estudantes de países do Mercosul. 
Apresentamos abaixo a lista dos documentos 
necessários para obtenção do visto.  

• Em geral, os Consulados Brasileiros exigem 
a carta de aceite original impressa. Verifique 
com o escritório de Relações Internacionais 
de sua universidade e, caso haja algum pro-
blema no recebimento, entre em contato com 
o Setor de Admissão Internacional da DRI/
UFMG pelo email intercambios@dri.ufmg.br.

• O seu passaporte deverá estar válido por 
pelo menos seis meses após a data do fim da 
sua mobilidade, com duas páginas em bran-
co. 

• O Consulado Brasileiro no seu país de origem 
entregará a você o Formulário de Solicitação 
de Visto. Guarde-o pois esse formulário será 
solicitado pela Polícia Federal para emissão 
do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) 
quando estiver no Brasil.  

•  Outros documentos podem ser necessários 
nos diversos consulados brasileiros. Portanto, 
consulte a página do consulado onde você irá 

tirar o visto para saber quais documentos de-
verá apresentar.

ATENÇÃO: O estudante não poderá se ma-
tricular portando apenas visto de turista, é 
estritamente necessário o visto de estudante 
- VITEM IV. Ressaltamos que não será possível 
alterar o tipo de visto após chegada ao Brasil.

3.2 Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

 Cadastro de Pessoa Física (CPF) é 
um registro da Receita Federal do Brasil ne-
cessário para se matricular na UFMG, abrir 
conta bancária, comprar um telefone celular 
no Brasil e acessar algumas dependências da 
UFMG, dentre outras situações.
 Recomendamos que o número de CPF 
seja solicitado no Consulado ou Embaixada 
Brasileira em seu país de origem, além da van-
tagem de não pagar taxas de emissão, será 
agilizado o processo de registro acadêmico 
na UFMG. Você poderá também solicitá-lo 
quando estiver em Belo Horizonte, mas paga-
rá uma taxa de. Consulte o link para acessar 
informações e valores: 
idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/
tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-
fisicas-cpf/servicos/regularizacao-cpf.

3.2.1 Solicitação do CPF no país de 
origem 

 Para obter o documento de Cadastro 
de Pessoa Física (CPF), é necessário entrar 
em contato com o consulado brasileiro mais 
próximo da sua casa e se informar sobre o 
procedimento, que costuma ser bem simples.
 Envie o número do seu CPF para o e-
-mail intercambios@dri.ufmg.br  com o assun-
to “CPF – Seu nome” (por exemplo, Assunto: 
CPF – Marcelo Gomes) e aguarde confirma-
ção de recebimento. 
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3.3 Saúde 

 A UFMG exige a apresentação do 
seguro-saúde para que, no caso de urgên-
cia ou emergência, os estudantes em mobi-
lidade possam ser atendidos. O seguro deve 
cobrir acidentes, enfermidades e repatriação 
em todo território brasileiro. Recomendamos, 
portanto, que o estudante se certifique ante-
cipadamente quais os locais de atendimento 
pelo plano na  cidade de Belo Horizonte- MG/
Brasil. 

IMPORTANTE: Sem o seguro-saúde não é 
possível se matricular na UFMG.

Dicas de Saúde
 Em Belo Horizonte-MG existem 
atendimentos públicos do Sistema Único 
de Saúde - SUS. O SUS possui a opção 
de confecção de um Cartão Nacional de 
Saúde para facilitar o controle de todos os 
procedimentos médicos vinculados ao SUS 
em todo o país. Para realizar seu pré- cadastro, 
acesse:
 portaldocidadao.saude.gov.br/
portalcidadao/areaCadastro.htm.
 O Ministério da Saúde brasileiro reco-
menda que os visitantes atualizem a sua situ-
ação vacinal previamente à chegada ao país. 
Para mais informações consulte o site Portal 
da Saúde: 
portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/secretarias/svs/
viajante/preparativos-para-a-viagem. 
 A lista de alguns hospitais e unidades 
de pronto-atendimento que podem atender 
estudantes em mobilidade são: 

Hospitais
•  Hospital Belo Horizonte- Próximo a UFMG
Av. Antônio Carlos, 1694 \ Telefone: 

+55 31 34497032

•  Hospital das Clínicas (pertencente à UFMG) 
- Região Central de BH
Av. Prof. Alfredo Balena, 110- Centro \ 
Telefones: +55 31 3264-9322, +55 31 3284-
9300 e +55 31 3284-9323

•  Pronto- Socorro João XXIII- Bairro Santa 
Efigênia
Alameda Álvaro Celso, 100- Bairro Santa 
Efigênia \ Telefones: +55 31 3239-9200 e  
+55 31 3239-9250

Unidades de Pronto-Atendimento – UPA
•  Região Centro-Sul 
 Rua Domingos Vieira, 488, Santa Efigenia, 
telefone +55 31 3238-5900

•  Região Pampulha 
Av. Santa Terezinha, 515, Santa Terezinha, 
telefones +55 31 3277-8441/8435 / 3447

3.4 Dinheiro ao viajar

 Traga parte do seu dinheiro em espé-
cie - reais, dólares ou euros - pois a maioria 
das taxas para emissão de documentos não 
podem ser pagas usando cartões. Além disso,  
algumas moedas são difíceis de serem troca-
das em Belo Horizonte. 
 O dinheiro poderá ser trocado nos ae-
roportos, Banco do Brasil, que funciona de se-
gunda a sexta das 10h às 16h e possui várias 
agências bancárias em Belo Horizonte, em  
alguns caixas eletrônicos disponíveis para sa-
que e casas de câmbio.

3.5 Dicas do que trazer para o Brasil

•  Roupas de cama e de banho, especialmente 
se você for se hospedar na Moradia Universi-
tária da UFMG, que não as fornece.
•  Laptop, carregadores e adaptadores de to-
mada. 
•  Fotos 3x4 cm com fundo branco em posição 
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frontal, necessárias para a emissão de diver-
sos documentos no Brasil. Caso não seja co-
mum esse tipo de foto no seu país, será pre-
ciso tirá-las no Brasil nos primeiros dias após 
sua chegada.
•  Medicação controlada ou específica e pres-
crição médica. Itens de uso corriqueiro como 
analgésicos, termômetros, remédios para có-
lica e enjôo, pastilhas para garganta e estô-
mago, descongestionante nasal, anti-ácido 
e inflamatório, colírio, protetor solar e labial 
também são recomendados.
•  Óculos de grau/ lentes de contato e as res-
pectivas receitas caso haja necessidade de 
fazer outros.
•  Certifique-se que o seu celular é desbloque-

ado para uso fora do seu país de origem, es-
pecificamente para uso no Brasil. 
•  Lembre-se de trazer o itinerário do seu vôo e 
suas passagens impressas, para evitar possí-
veis problemas na imigração ou no aeroporto

4. A VIDA EM BELO HORIZONTE

 Nossa cidade, também chamada de 
BH ou Beagá, é a capital do estado de Minas 
Gerais e conta com importantes monumen-
tos, museus e parques. Há sempre algo acon-
tecendo na cidade, incluindo diversos eventos 
e shows gratuitos. Além disso, está cercada 
por cidades históricas e espaços culturais a 
poucos quilômetros de distância. De forma 
geral, a vida em Belo Horizonte é muito tran-
quila e aconchegante.
 Saiba mais sobre a cidade de Belo Ho-
rizonte em:
Prefeitura de Belo Horizonte: www.pbh.gov.br
BeloTur: www.belotur.com.br
Guia BH: www.guiabh.com.br 

4.1 Custo de vida 

 O custo de vida depende de diversos 
fatores como dieta, transporte, aluguel, esti-
lo de vida, lazer, entre outros. Em Belo Hori-
zonte, o custo de vida de um estudante médio 
da UFMG varia entre R$900,00 e R$1500,00 
(USD 300,00 e 500,00) mensais (valores cal-
culados em 2017/2) . Para mais detalhes, es-
tudantes podem acessar o link: www.custo-
devida.com.br/mg/belo-horizonte/

4.2 Acomodação

 Estudantes internacionais poderão se 
hospedar, entre outras opções, em  casas de 
família, Moradia Universitária, hotéis, hostels 
ou apartamentos.



Guia do Estudante Internacional: Manual para Mobilidade Acadêmica na UFMG/16

Moradia Universitária 
 A UFMG possui duas Moradias Univer-
sitárias (MU), no bairro Ouro Preto, a um qui-
lômetro do campus Pampulha.  A DRI possui 
vagas limitadas nas MUs destinadas a estu-
dantes que estão na UFMG no âmbito de al-
guns programas, convênios e acordos especí-
ficos. 
 Se você participa de algum progra-
ma, convênio ou acordo específico que prevê 
estadia, você será informado. Obtenha mais 
informações enviando uma mensagem para 
o e-mail moradia@dri.ufmg.br. Informe seu 
nome completo, universidade de origem e 
o nome do programa ou convênio pelo qual 
está vindo à UFMG, a data de chegada e a 
data de saída.
 Se você não participa desses progra-
mas, mas também tem interesse em uma 
vaga nas MU, você poderá contatar Danielle 
Camarinho, pelo e-mail moradia@dri.ufmg.

br, para verificar a disponibilidade de vagas. 
Seu pedido entrará em uma lista de espera e, 
na possibilidade de vagas para hospedagem, 
você será informado. 

Programa de Moradia para o Estudante 
Internacional (PMEI)

 Como dito anteriormente, as vagas 
nas Moradias Universitárias são limitadas, 
além disso os estudantes têm completa liber-
dade e responsabilidade sobre a decisão de 
onde morar. A DRI não participa dessa etapa, 
no entanto fornece uma lista de contatos  de  
interessados em receber e acolher pessoas 
da comunidade internacional da UFMG. Es-
ses contatos podem ser solicitado ao Setor 
de Acolhimento pelo e-mail acolhimento@dri.
ufmg.br. Reiteramos que o estudante interna-
cional é responsável pela sua acomodação e 
tem total responsabilidade pelos acordos rea-
lizados com os proprietários.

4.3 Telefonia

 Comprar um chip de celular é bem sim-
ples no Brasil, mas você precisará do número 
do seu CPF para ativar a linha. Existem qua-
tro operadoras principais em Belo Horizonte: 
Claro, Oi, Vivo e Tim. Ao escolher a operadora 
certifique-se que mensagens e ligações são 
mais baratas para números da mesma opera-
dora.

4.4 Transporte  

 Na cidade de Belo Horizonte há várias 
opções de transporte: ônibus, metrô, táxi, apli-
cativos (Uber, Cabify, 99POP). O GoogleMaps 
possui informações relativamente precisas e 
atualizadas sobre transportes e trajetos, além 
do aplicativo SIU Mobile Belo Horizonte que 
também pode auxiliar nos trajetos de ônibus. 
Para saber sobre as linhas, horários, itinerá-
rios e pontos de ônibus em Belo Horizonte, 

“Recomendo Belo Ho-
rizonte, pois é uma boa cida-
de para se viver, em compa-
ração com as outras cidades 
do Brasil, a segurança é boa 
[...]. Fica próximo das gran-
des cidades como Brasília, 
Salvador, Rio de Janeiro e 
São Paulo. O clima é agradá-
vel e os mineiros são muito 
calorosos e agradáveis, de 
modo geral.”

Florian Jean Paul Rodrigues

França

Foto: Thaís Cerqueira
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acesse o aplicativo ou o site da BHTrans e se 
informe na aba “Como Chegar” e “Meu Ôni-
bus”:
www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/
portalpublico.

Cartões eletrônicos
 Os cartões BHBus  e Ótimo ( Região 
Metropolitana de Belo Horizonte) são cartões 
de créditos eletrônicos, que podem ser utiliza-
dos no pagamento das passagens de ônibus 
municipais, com direito à integração dentre 
outras facilidades. Acesse:
 
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/
page/portal/portalpublico/Temas/Noticias/
Diferen%C3%A7as%20cart%C3%A3o%20
BHBUS e http://www.otimoonline.com.br.
 Uma curiosidade sobre as práticas de  
como utilizar transporte público é que no Bra-
sil, em alguns pontos, os ônibus não param 
a não ser que você sinalize com o seu braço, 
estendendo-o.

4.4.1 Deslocamento aeroporto - UFMG

 Para se deslocar de maneira segura do 
aeroporto até a UFMG ou até seu alojamento 
em Belo Horizonte, você poderá utilizar táxis 
registrados no aeroporto, serviços de aplicati-
vos de transporte (Uber, Cabify, 99POP, etc.), 
além da linha de ônibus Conexão Aeroporto. 
 No caso do ônibus, sua rota sai do ae-
roporto Tancredo Neves-Confins e vai até o 
Centro de Belo Horizonte ou Rodoviária. O per-
curso dura aproximadamente 1 hora e as pas-
sagens podem ser compradas dentro do aero-
porto sem necessidade de reserva prévia. 
 Para vir do aeroporto à UFMG, você po-
derá pegar o ônibus Conexão Aeroporto/ Con-
vencional, no aeroporto Tancredo Neves-Con-
fins que vai até o centro e para na Av. Pres. 
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Antônio Carlos, 6627, em frente à UFMG. Uma 
outra opção para desembarque é o aeroporto 
da Pampulha que funciona 24h. Existem dois 
tipos de ônibus disponíveis na estação de ôni-
bus, um passa pela Av. Cristiano Machado 
e outro pela Av. Antônio Carlos, este último 
faz parada em frente à portaria da UFMG. O 
ônibus Conexão Aeroporto/Executivo é mais 
caro, não tem nenhuma parada e se desloca 
diretamente até a Rodoviária. 
 Para consultar os preços e horários 
dos ônibus que fazem o percurso Aeroportos- 
Centro de Belo Horizonte , consulte: 
www.conexaoaeroporto.com.br/linhas-e-
horarios/ 
www.expressounir.com.br/ 

DURANTE A 
MOBILIDADE
5. DOCUMENTAÇÃO

 Todo estudante ou pesquisador es-
trangeiro, depois de chegar ao Brasil, deve 
obter o Registro Nacional de Estrangeiros 
(RNE), emitido pela Polícia Federal do Brasil. 
Solicitar seu RNE deve ser uma das suas pri-
meiras providências, pois sem ele não é possí-

vel matricular-se na UFMG. O estudante inter-
nacional tem o prazo de 30 dias após entrar 
no país para regularizar o RNE.

5.1 Registro Nacional de Estrangeiro 
(RNE) e Cédula de Identidade de 
Estrangeiro  (CIE)

 Você deverá agendar um horário de 
atendimento na Polícia Federal do Brasil entre 
5 e 2 dias antes de vir ao Brasil. O agenda-
mento poderá ser realizado no link: 
www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/
agendamento-ou-reagendamento-
instrucoes-preliminares. 
 Caso necessite de ajuda consulte o 
passo a passo disponibilizado no site da  DRI. 
 
 Os documentos necessários para se-
rem apresentados na Polícia Federal no dia 
agendado são: 
•  passaporte original válido, com o visto 
brasileiro e o selo de entrada no país; 
•  cópia de todas as páginas usadas do 
passaporte incluindo as com fotografias e 
visto; 
•  pedido de visto original (Original Visa 
Application);
•  duas fotos 3x4 recentes iguais, coloridas, 
com fundo branco e em posição frontal;
•  formulário do Departamento da Polícia 
Federal preenchido e impresso;
•  comprovante de pagamento de duas taxas 
solicitadas.*
 *cidadãos dos países membros da CPLP - Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa - 
devem apresentar o comprovante de  apenas 
de uma taxa. Para mais informações acesse 
o link: www.pf.gov.br/servicos-pf/estran-
geiro/cedula-de-identidade-de-estrangeiro/
copy_of_emitir-cedula-de-identidade-de-
-estrangeiro 

Recepção de estudantes
internacionais
Foca Lisboa
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 Caso não consiga fazer o agendamen-
to online, você receberá orientações sobre o 
agendamento durante a Semana de Orienta-
ção do Estudante Internacional da UFMG.

5.3 Polícia Federal

 O posto da Polícia Federal em Belo 
Horizonte está localizado dentro do Anchieta 
Garden Shopping  situado na Rua Francisco 
Deslandes, N.º 900, Bairro Anchieta, Belo Ho-
rizonte. Telefones: +55 31 2517-9900 ou +55 
31 2517- 9943.

Trajeto da UFMG para a Polícia Federal 
 Para chegar à polícia saindo do cam-
pus Pampulha da UFMG utilize a linha MOVE 
Antônio Carlos 5106 (Bandeirantes – BH 
Shopping). Este ônibus passa na Estação 
MOVE da Avenida Antônio Carlos, em frente à 
UFMG.  Desça na Praça da Liberdade (bairro 
Funcionários) e, no mesmo ponto de ônibus, 
aguarde pela linha 2103 (Anchieta – Prado). 
O ônibus 2103 possui um ponto de parada em 
frente ao Shopping Center Plaza Anchieta, 
onde fica a Polícia Federal. 
Em caso de dúvida peça ao agente de bordo 
para avisá-lo(a) onde é o ponto de ônibus em 
que você deverá descer para ir ao posto da 
Polícia Federal.

 6. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

6.1 Registro e matrícula

Na UFMG, registro e matrícula são dois pro-
cessos diferentes.

Registro acadêmico 
 O registro acadêmico refere-se à inclu-
são dos dados essenciais de todo estudante 
internacional no sistema de controle acadê-
mico da UFMG e é um pré-requisito necessá-
rio para, posteriormente, efetuar a matrícula. 
Após o registro feito pela DRI o estudante re-
ceberá um número de identificação, que será 
fornecido durante a Semana de Orientação 
do Estudante Internacional. Envie à DRI a do-

“Eu recomendaria Belo 
Horizonte porque não é uma 
cidade gigantesca. Para um 
intercâmbio é uma cidade 
perfeita. Não tive proble-
mas com segurança, minha 
integração foi rápida pelo 
fato de as pessoas serem tão 
amigáveis e queridas [...].”

Rúben Filipe Pereira Pinheiro

Portugal

5.2 Renovação de visto

 Caso haja necessidade de renovação 
do visto de estudante, este deverá ser feita 
entre 90 e 30 dias prévios à expiração.   
 Para fazer o pedido de prorrogação do 
visto de permanência no Brasil, você precisará 
preencher um formulário disponível no site 
do Ministério da Justiça. Depois você terá de 
apresentar a cópia do passaporte completo, 
os originais do RNE ou protocolo, CPF, além de 
declaração de matrícula e histórico escolar. 
Para mais informações consulte o site da 
Polícia Federal: 
www.pf.gov.br/servicos-pf/estrangeiro/
novos-procedimentos-nos-processos-de-
prorrogacao-de-prazo/prorrogacao-de-
prazo-de-estada-de-visto-temporario-iv-
estudante 

Foto: Thaís Cerqueira
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cumentação completa e dentro dos prazos. 
Esses dados são de extrema importância para 
que seu registro seja efetuado antes mesmo 
da sua chegada ao Brasil.

Matrícula 

 A matrícula, por sua vez, deverá ser 
feita pelo próprio estudante dentro dos prazos 
estabelecidos pela universidade. O período 
de matrícula ocorre após a Semana de Orien-
tação do Estudante Internacional, quando se 
iniciam as atividades junto aos Colegiados/
Secretarias dos cursos. A matrícula é a ga-
rantia de vaga em uma atividade acadêmica 
oficial na UFMG. Apenas depois de efetivar a 
matrícula, o estudante internacional tem re-
gularizada sua situação acadêmica e passa 
a usufruir das facilidades que a universidade 
oferece: acesso às Bibliotecas Universitárias, 
ao Centro Esportivo Universitário (CEU), aos 
Restaurantes Universitários (com desconto 
de estudante), dentre outras. A matrícula é, 
sobretudo, o vínculo acadêmico oficial entre 
o estudante e a universidade, garantindo sua 
permanência na instituição e no país. Assim, 
é preciso ficar atento aos prazos de matrícula 
nas disciplinas dos cursos desejados. A perda 
dos prazos pode acarretar na necessidade de 
o estudante deixar o país. 

6.2 Sistema de créditos e aprovação em 
disciplinas 

 A UFMG considera como critérios para 
aprovação de um estudante o rendimento es-
colar (pontuação mínima exigida) e assidui-
dade (controle de frequência). A soma des-
tes dois fatores determinam a aprovação ou 
reprovação em uma matéria. Cada disciplina 
tem um valor expresso em créditos, corres-
pondendo cada crédito a 15 horas de aula. Os 
créditos relativos a cada disciplina serão con-

Alunos do Campus
Foca Lisboa

Ônibus Moradia
Raíssa César

Restaurante Universitário II
Raíssa César
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feridos ao estudante que obtiver no mínimo o 
conceito D em termos de rendimento e 75% 
de assiduidade nas atividades.
 O rendimento escolar de cada estu-
dante será expresso em notas e conceitos:
90 a 100 - A (Excelente)
80 a 89 - B - (Ótimo) 
70 a 79 - C (Bom)
60 a 69 - D (Regular)
40 a 59 - E (Insuficiente mas com direito a 
exame especial)
00- 40 - F (Insuficiente com reprovação 
automática) 

 Caso o estudante obtenha uma pontu-
ação entre 40 e 59 pontos, ele terá o direito 
de realizar um exame especial. Os estudantes 
que obtiverem uma nota inferior a 40 pontos 
estarão automaticamente reprovados e não 
contarão com outros recursos para tentar a 
aprovação na disciplina.
NOTA: Mantenha sempre contato com os re-
presentantes de turma, monitores e professo-
res para eventuais dúvidas sobre provas, ati-
vidades e avaliações e demais datas. 

6.3 Certificado de notas

 A DRI enviará o certificado com as no-
tas obtidas ao Escritório de Relações Interna-
cionais da universidade de origem do estu-
dante, após o término da mobilidade.

6.4 MinhaUFMG

 A MinhaUFMG é o sistema integrado 
da comunidade universitária, e para acessá-
-lo é necessário obter seu cartão/folha de 
NIPs (Número de Identificação Pessoal). Para 
tanto, o estudante já deve possuir seu número 
de registro. 
 Com seu número de registro em mãos, 
entre em contato com o suporte minhaUFMG 

pelo email suporte@dti.ufmg.br, telefone +55 
31 3409- 4916 ou solicite pessoalmente no ga-
binete do CECOM UFMG, localizado no prédio 
do ICEX (Instituto de Ciências Exatas), sala 
2040- 2º andar, portando seu passaporte. 
 Após obter sua Folha de NIPs, o próxi-
mo passo é o cadastro no minhaUFMG, feito 
online através de navegador Mozzila ou Inter-
net Explorer, no endereço: minha.ufmg.br.

6.5 Acesso ao wi-fi da UFMG

 Os mesmos login e senha usados 
para ter acesso ao portal MinhaUFMG per-
mitem o acesso à rede sem fio da UFMG. 
Antes disso, confira a possibilidade de ter 
acesso à Internet também por meio do Edu-
roam (Education Roaming), um serviço de-
senvolvido para a comunidade internacional 
de educação e pesquisa que permite que os 
membros das instituições participantes do 
mundo inteiro obtenham conectividade à In-
ternet, por meio de conexão wi-fi, dentro de 
seus campi. Para mais informações acesse:  
www.eduroam.org/   
 Caso você esteja encontrando proble-
mas para se conectar, acesse: 
www.redesemfio.ufmg.br.

7. PORTUGUÊS COMO LÍNGUA       
ADICIONAL (PLA)

 A Diretoria de Relações Internacio-
nais, em parceria com a Faculdade de Letras 
(FALE/UFMG), oferece gratuitamente a todos 
os estudantes, pesquisadores e professores 
internacionais da UFMG, não-brasileiros ou 
brasileiros que não têm português como lín-
gua materna,  o curso de Português como 
Língua Adicional (PLA). São ofertadas quatro 
disciplinas de PLA, listadas a seguir:
 Disciplina de Português como Língua 
Adicional da UFMG 
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PLA – Básico (UNI045) 
PLA – Intermediário (UNI046) 
PLA - Produção oral e escrita a partir de 
tarefas comunicativas (UNI047) 
PLA – Escrita acadêmica (UNI048) 

 Os estudantes que desejam cursar al-
guma das disciplinas listadas acima deverão 
fazer uma prova de nivelamento para serem 
classificados em um dos níveis ofertados. 
Orientações detalhadas sobre as disciplinas 
de PLA e o teste de nivelamento serão dadas 
nos primeiros dias  da Semana de Orientação 
do Estudante Internacional da UFMG, bem 
como no site da DRI.

 8. ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DA 
UFMG

8.1 Bibliotecas 

 As 25 Bibliotecas Setoriais estão vin-
culadas tecnicamente à Biblioteca Universi-
tária (Central) e são responsáveis pelo ofe-
recimento, à comunidade universitária, de 
serviços e produtos de informação necessá-
rios ao desenvolvimento das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão na UFMG, bem 
como de acervos específicos em suas áreas 
de abrangência. 
 Para realizar o empréstimo de livros 
em todas as bibliotecas da UFMG, o estu-
dante deve levar o comprovante de matrícula 
juntamente com um documento de identifica-
ção com foto. Consulte a disponibilidade dos 
livros em: 
catalogobiblioteca.ufmg.br/pergamum/
biblioteca/index.php.

8.2 Restaurantes setoriais I e II

 Os restaurantes, também chamados de 
Bandejão, que se localizam no campus Pampu-

Monumento Aleijadinho
Foca Lisboa

lha podem ser atendidos pelas linhas internas 
de ônibus gratuitos que circulam na UFMG. O 
Restaurante Setorial I fica ao lado da FAE - Fa-
culdade de Educação e o Restaurante Setorial 
II fica próximo ao ICEX - Instituto de Ciências 
Exatas. O ICA - Instituto de Ciências Agrarias 
e as unidades dos campi Saúde e Direito tam-
bém possuem restaurantes universitários em 
suas estruturas. 
 Para acesso aos Restaurantes Uni-
versitários, o estudante deve apresentar 
o seu comprovante de matrícula e um do-
cumento de identificação com foto. As re-
feições oferecidas a baixo custo são al-
moço (11h às 14h) e jantar (17h30 às 19h). 
Para saber o cardápio, acesse o link:
 www.fump.ufmg.br/cardapio.aspx.

8.3 Ônibus internos

 A UFMG oferece um transporte coleti-
vo interno gratuito no campus Pampulha da 
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UFMG para a comunidade universitária. O 
serviço abrange todos os prédios do campus 
Pampulha e alguns do entorno, como o CEU e 
o CTE. Há 4 tipos de linhas com diferentes iti-
nerários. Para checar os itinerários e horários 
acesse o site:  
www.ufmg.br/servicos/onibus.shtml 
 Adicionalmente, há outro serviço de 
transporte gratuito oferecido exclusivamente 
aos estudantes das Moradias Estudantis I e II 
do bairro Ouro Preto, certifique-se dos horá-
rios específicos para esses ônibus. 

FINAL DA 
MOBILIDADE
9. CHECKLIST PÓS- MOBILIDADE 
ACADÊMICA

 Existe muito a se fazer antes de voltar 
para o seu país de origem. Aqui estão algumas 
coisas que devem ser lembradas:
•  pegar seu histórico com notas, se possível. 
Caso não consiga levar seu histórico, a DRI 
poderá enviá-lo; 
•  avisar à DRI sua data de retorno para o seu 
país de origem pelo email: intercambios@dri.
ufmg.br e acolhimento@dri.ufmg.br; 
•  encerrar sua conta bancária, caso tenha 
aberto uma;
•  encerrar seus contratos de aluguel, internet, 
telefone, luz, água, televisão à cabo, caso as 
possua;
•  organizar seu quarto e casa antes de sair;
•  devolver os livros emprestados pelas 
bibliotecas;
•  pedir o e-mail de seus professores, caso 
precise de alguma informação posterior.

TELEFONES E ENDEREÇOS ÚTEIS:    

Diretoria de Relações Internacionais 
(Geral) 

+55 31 3409-4025
www.ufmg.br/dri

Vigilância- Campus Pampulha 
 +55 31 3409- 4100

Bombeiros  
193

Polícia Militar  
190

SAMU- Pronto Socorro  
192 

Polícia Federal  
194

PF Anchieta 
 +55 31 2517-9900\ 9943

www.pf.gov.br 

Para mais serviços consulte o link:  
www.guiabh.com.br/dicas/telefones-uteis



Esse “Guia do Estudante Internacional: Ma-
nual para Mobilidade Acadêmica na UFMG” 
foi elaborado pela discente Thais Loraine da 
Silva Cerqueira do curso de graduação em 
Turismo da Universidade Federal de Minas 
Gerais-UFMG, como requisito para a con-
clusão da disciplina de Estágio Supervisio-
nado, sob orientação da Profª. Márcia Maria 
Lousada, do Instituto de Geociências- IGC 
da UFMG e supervisão de Elaine Parreiras e 
de Luciana Fiuza dos Setores de Acolhimen-
to e da Coordenação de Gestão Operacional 
e Informação, respectivamente, da Diretoria 
de Relações Internacionais- DRI da UFMG. O 
projeto gráfico criado pelo estudante de gra-
duação em Artes Visuais na UFMG, Augusto 
H. Vossenaar.
Esse guia foi elaborado com o objetivo de au-
xiliar os estudantes e pesquisadores interna-
cionais da UFMG antes, durante e após sua 
mobilidade acadêmica no Brasil. 


