
 

 

1)  UFMG 

1.1 ) Apresentação 

Fundada em 1927, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é referência nacional e 

internacional, tanto por sua produção acadêmico-científica quanto pela formação de 

profissionais das mais variadas áreas do conhecimento. Reconhecida como uma das mais 

importantes Universidades do Brasil, a UFMG se destaca por sua contribuição no ensino, na 

pesquisa e na extensão. 

A UFMG organiza-se em três campi: o campus Pampulha (que reúne a maior parte das 

atividades), o campus Saúde (onde se localizam a Faculdade de Medicina, a Escola de 

Enfermagem e o Complexo do Hospital das Clínicas), a Faculdade de Direito e a Escola de 

Arquitetura ficam em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. O Campus Montes 

Claros abriga o Instituto de Ciências Agrárias e fica na cidade de Montes Claros, no norte do 

estado. 

A UFMG oferece ampla rede de aparatos culturais, museus e espaços de ciência, como o 

Centro Cultural, o Conservatório UFMG, o Museu de História Natural e Jardim Botânico, e o 

Museu de Ciências Morfológicas, todos abertos ao público. Além disso, possui programas de 

grande porte nas áreas das artes, como o Festival de Inverno e Festival de Verão. Merecem 

destaque, também, os atendimentos nos hospitais das Clínicas e Risoleta Neves, na Faculdade 

de Odontologia e no Hospital Veterinário, bem como as práticas esportivas e de lazer, no 

Centro Esportivo Universitário (CEU) e no Centro de Treinamento Esportivo (CTE). 

A excelência da UFMG inclui a preocupação em tornar-se cada vez mais democrática, com as 

ações de inclusão social. Como exemplos, temos a política de bônus no exame vestibular, o 

Programa Ações Afirmativas e o Programa Especial de Bolsas Acadêmicas para Estudantes dos 

Cursos Noturnos.  

Ensino 

Os cursos de Graduação da UFMG têm sua qualidade constatada por avaliações internas e 

externas, com elevados índices de produção intelectual e científica. O desempenho dos cursos 

é excelente, pela qualidade do corpo docente, a infraestrutura e o programa pedagógico, 

demonstrando relevante competência e confiabilidade institucionais. São oferecidas mais de 

6.000 vagas por ano para cursos de graduação.  

Na pós-graduação, a UFMG se destaca pelo seu decisivo papel na formação de quadros de 

pesquisadores e docentes que atuam em instituições de todo o país e no exterior. A 

Universidade conta atualmente com mais de 70 programas pós-graduação, sendo oferecidas 



 

 

mais 14.000 vagas por ano, considerando residência médica, especialização, mestrado e 

doutorado, nas mais diversas áreas de conhecimento.  

Além disso, ainda são ofertados cursos a distância, que contam, em 2012, com mais de 2.000 

alunos matriculados.  

Pesquisa 

Centro de excelência em pesquisa, a UFMG tem projetos de ponta em seus mais de 800 grupos 

formalmente cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que cobrem todas as áreas de conhecimento.  

Extensão 

O pioneirismo da UFMG nas atividades de extensão é reconhecido nacional e 

internacionalmente, por atuar de forma integrada os âmbitos da extensão, pesquisa e ensino. 

Por um lado, a atividade de pesquisa qualifica e dá sustentação às ações e projetos 

desenvolvidos junto a diferentes instituições e grupos sociais. Por outro, as atividades de 

extensão se tornam instâncias de constante troca entre a universidade e a sociedade, 

garantindo assim a dinâmica e o sentido de atualidade e compromisso social das pesquisas 

desenvolvidas. A UFMG tem projetos em diversas áreas de vulnerabilidade social do estado, 

atuando nos campos da preservação ambiental, da cidadania e da segurança pública, da 

educação, da saúde e da medicina preventiva e social, da promoção da diversidade cultural e 

preservação do patrimônio, da transferência de tecnologia, da inovação tecnológica e do 

empreendedorismo, dentre outras. Em 2011, mais de 17 milhões de pessoas foram 

beneficiadas por esses projetos. 

UFMG e o Mundo 

A UFMG vem construindo progressivamente uma expressiva rede de parcerias internacionais, 

fruto das atividades em colaboração com colegas e centros de pesquisa de diferentes países, 

em todos os continentes. As atividades de intercâmbio internacional são propiciadas desde o 

início da formação dos estudantes, nos cursos de graduação, e se intensificam de forma 

significativa com o apoio das agências de fomento para a pós-graduação. A Universidade está 

se organizando para adequar cada vez mais suas estruturas, com o objetivo de qualificar o 

acolhimento de estudantes e pesquisadores estrangeiros e de favorecer a consolidação de 

grupos e redes internacionais que atuam na pesquisa, no ensino e na extensão. Assim, a UFMG 

tem firmado acordos e parcerias com instituições de excelência em diversos países, calcados 

nos princípios de multilateralidade e reciprocidade. 



 

 

Estrutura  

Área total: 8.769.690 m² 

Área construída: 639.777 m² 

Campi universitários: 03 

Unidades acadêmicas: 20 

Unidades especiais: 03 

Unidades acadêmicas na capital: 19 

Unidades acadêmicas no interior: 01 

Unidades administrativas: 03 

Hospitais: 02 

Número de bibliotecas: 27 

CEU (centro esportivo universitário) 

 

1.2) Intercâmbio Internacional na UFMG 

A UFMG recebe estudantes estrangeiros no âmbito de Convênios de Cooperação estabelecidos 

com outras universidades e Programas de Mobilidade. Os intercambistas internacionais podem 

frequentar até dois semestres acadêmicos na instituição. O grau é atribuído pela universidade 

de origem, sendo emitido um certificado de notas com o histórico acadêmico do estudante ao 

longo do período de intercâmbio. 

Podem participar de intercâmbio estudantes de graduação e pós-graduação, regularmente 

matriculados em instituição estrangeiras de nível superior, com as quais a UFMG tenha 

cooperação acadêmica.   

Ao estudante estrangeiro interessado em fazer intercâmbio, a UFMG oferece as seguintes 

modalidades: 

• Cursar disciplinas em curso regular; 

• Desenvolver projeto de pesquisa, sob orientação de professor da UFMG. 

Os requisitos para a candidatura são: 

• Pode se candidatar ao intercâmbio na UFMG o aluno estrangeiro que estiver 

regularmente matriculado em instituição estrangeira de nível superior que tenha acordo de 

cooperação com a UFMG. 

• É recomendável ter um nível intermediário de português, mas a UFMG não exige prova 

de proficiência ou apresentação de qualquer certificado.  



 

 

Após atender os requisitos mencionados acima, a instituição parceira deve encaminhar à DRI 

a documentação abaixo: 

• Formulário de Inscrição (disponível aqui); 

• Histórico escolar (em português, espanhol ou inglês); 

• Cópia do Passaporte; 

• 2 fotos, tamanho 3x4; 

• Carta de Motivação; 

• Cópia do Diploma – somente para estudantes de pós-graduação. 

Obs: No caso dos estudantes de graduação que estão no final do curso ou estudantes de pós-

graduação que queiram desenvolver suas pesquisas na UFMG, também é necessário enviar um 

resumo de uma página com o tema da pesquisa e as atividades que pretende realizar durante 

o intercâmbio. 

Datas para recebimento da documentação na DRI:  

- 1º de outubro – para iniciar o intercâmbio em fevereiro/março 

- 1º de abril – para iniciar o intercâmbio em agosto 

A DRI não poderá garantir a efetivação de matrícula do aluno que apresentar documentação 

fora do prazo. 

Carta de Aceite na UFMG 

A DRI emitirá a CARTA DE ACEITE na UFMG para aqueles estudantes que atenderem a todos os 

requisitos mencionados anteriormente, com documentação no prazo. A carta de aceite será 

encaminhada diretamente para o Escritório de Relações Internacionais da universidade de 

origem do estudante. Com a Carta de Aceite na UFMG, o aluno deverá providenciar o VISTO DE 

ESTUDANTE, junto ao serviço consular brasileiro em seu país de origem. A UFMG não aceita 

intercambistas internacionais que não tenham o visto de estudante. 

Uma vez no Brasil, o estudante deverá apresentar-se na Polícia Federal dentro de um prazo 

máximo de 30 dias a partir da data de sua chegada em território brasileiro, para realizar o 

Registro Nacional de Estrangeiros. Todas as informações necessárias para o registro serão 

dadas aos estudantes, tão logo chegarem à UFMG, durante a Semana do Aluno Estrangeiro. 

Seguro-saúde 

O estudante intercambista deverá possuir seguro-saúde internacional de cobertura ampla, 

válido por todo o período de intercâmbio. 

https://www.ufmg.br/dri/wp-content/uploads/2012/05/FORMULÁRIO-DE-INSCRIÇÃO.doc


 

 

 

2) DRI  

2.1) Apresentação 

A Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais (DRI/UFMG) é 

a instância articuladora das relações acadêmico-científicas internacionais, captando, 

implementando e acompanhando projetos e convênios interuniversitários. Tem por missão 

inserir a UFMG no cenário internacional, para que se fortaleça a interação com instituições do 

exterior, assegurando o cosmopolitismo das atividades acadêmicas. 

A DRI tem implementado esforços estratégicos voltados à indução da internacionalização, 

trabalhando na criação de programas e projetos que viabilizem a cooperação internacional nos 

diversos segmentos da UFMG. 

Alunos e professores têm participado de programas acadêmicos, convênios e intercâmbios 

internacionais. Atualmente a Diretoria de Relações Internacionais gerencia convênios com 

inúmeras universidades de diferentes países e recepciona, anualmente, centenas de 

estudantes 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-científica com países da Ásia, África, América Latina, América do 

Norte,,Europa e Oceania, com o objeto de desenvolver a colaboração recíproca nas áreas de 

novas tecnologias, ensino, pesquisa e extensão.  

  

2.2) Áreas de atuação 

>Construção de parcerias de qualidade com instituições estrangeiras. 

>Captação, implementação e acompanhamento de acordos, convênios e programas 

interuniversitários internacionais.  

>Gerenciamento de programas de intercâmbio acadêmico UFMG/exterior e exterior/UFMG. 

>Divulgação de oportunidades acadêmicas internacionais junto à comunidade interna e 

externa à UFMG. 

>Realização de missões em instituições estrangeiras de ensino superior e de pesquisa. 

>Recepção de missões de órgãos do exterior. 

  



 

 

2.3) Contato 

Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627. 

Campus Pampulha – Prédio da Reitoria, 1º andar. 

Telefones: +55 31 3409 4025/3409 4401 

www.ufmg.br/dri 

comunica@dri.ufmg.br  

 

3) ALUNO ESTRANGEIRO 

2.1) Exigências e Providências a serem tomadas 

Registro na Polícia Federal e Expedição de Carteira de Identidade de Estrangeiro Temporário 

– CIET 

Documentos Necessários: 

Passaporte original válido; 

Cópia das páginas usadas do passaporte; 

Pedido de Visto (Visa Application); 

Duas fotos 3/4 recentes, coloridas, com fundo branco e em posição frontal; 

Formulário para a Polícia Federal preenchido e impresso; 

Comprovante de pagamento das duas taxas. 

Formulário para a Polícia Federal 

O Formulário está disponível online no site www.dpf.gov.br. Você deverá preenchê-lo e levá-lo 

impresso à Polícia Federal, junto com o restante dos documentos. 

Uma vez no site da Polícia Federal:  

1- clicar no link ESTRANGEIRO, localizado no canto esquerdo do site, no campo Serviços.  

2- Em seguida, escolher a opção 2: REQUERER REGISTRO E EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE 

CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO.  

3- Selecionar a opção REGISTRO / EMISSÃO DE CARTEIRA IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO 

e, na opção 1, você encontrará o formulário a ser preenchido. Preencher os campos 

obrigatórios do formulário. 

Dicas para o preenchimento: 

Em Unidade Polícia Federal escolher MG (Minas Gerais) e BELO HORIZONTE; 

Sempre escrever o nome completo seguindo a ordem brasileira: Nome e Sobrenome (ex: 

Maria Silva); 

Em ocupação principal, escolher ESTUDANTE; 

http://www.ufmg.br/dri
mailto:comunica@dri.ufmg.br
http://www.dpf.gov.br/
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-e-emissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-de-estrangeiro/requerer-registro-renovacao-e-anistia
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-e-emissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-de-estrangeiro/requerer-registro-renovacao-e-anistia


 

 

Em Endereço Residencial, colocar seu endereço em Belo Horizonte. Se ainda não tiver um 

endereço fixo, colocar o endereço do local onde está hospedado neste momento; 

Se ainda não tiver um telefone no Brasil, colocar o telefone geral da DRI (31)34094025. 

Salve e imprima o documento. 

Solicitar Agendamento de Registro na Polícia Federal 

Após preencher o formulário: 

1- Volte na página principal do site (www.dpf.gov.br), e clique novamente no link 

ESTRANGEIRO, localizado no campo Serviços.  

2- Escolha, mais uma vez, a opção 2:   REQUERER REGISTRO E EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE 

CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO. Na segunda opção, você deverá clicar em 

VERIFIQUE AQUI SE EXISTE AGENDA DISPONÍVEL para saber os dias e horários em que 

poderá solicitar o agendamento na Polícia Federal para realizar seu registro.  

3- Informe o seu Código de Solicitação, que está na parte superior do seu Formulário a ser 

entregue na Polícia Federal. Verifique, então, os dias e horários vagos e escolha conforme 

disponibilidade e/ou a sua preferência. Clique em salvar e imprima o documento que 

confirma o dia e horário escolhidos. VOCÊ DEVERÁ COMPARECER À POLÍCIA FEDERAL 

NESSE DIA E HORÁRIO, IMPRETERIVELMENTE.  

Obs: Caso não haja disponibilidade de dias e horários pelo site, você pode ir à Polícia Federal, 

na Rua Francisco Deslandes, n° 900 - Bairro Anchieta, ou no UAI na Praça Sete, Avenida 

Amazonas, n° 500 - Centro (Praça Sete) - Belo Horizonte – , ou no Aeroporto de Confins, 

levando toda a documentação necessária para registro, em até 30 dias a partir da sua data de 

entrada no Brasil. Recomenda-se ir pela manhã e chegar cedo. 

Pagamento das taxas: 

As guias para pagamento das taxas deverão ser retiradas na internet. Siga as instruções abaixo 

para obter as Guias: 

Guia 1 – GRU - Guia de Recolhimento da União 

1 - Acessar o site www.dpf.gov.br. 

2 - Clicar em GRU na parte referente a Serviços, no lado esquerdo do site. 

3 – Escolher a opção 1: GRU - FUNAPOL (estrangeiro, segurança privada, transporte 

internacional, armas) e, em seguida, a opção 3: PESSOAS E ENTIDADES ESTRANGEIRAS. 

4 – Preencher a Guia de Recolhimento da União – GRU: o endereço deve ser do Brasil; no 

campo unidade arrecadadora selecionar: MG (015-9) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

http://www.dpf.gov.br/
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-e-emissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-de-estrangeiro/requerer-registro-renovacao-e-anistia
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-e-emissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-de-estrangeiro/requerer-registro-renovacao-e-anistia


 

 

5 - No campo Código da Receita STN, digitar 140082. Na tela aparecerá escrito: Registro de 

Estrangeiro/Restabelecimento de Registro e o valor a ser pago. 

6 - Conferir os dados preenchidos, clicar em GERAR GUIA, e em seguida imprimir.  

Guia 2 – Cédula de Identidade de Estrangeiro 

1 - Repetir as instruções 1 a 4 acima. 

2 - No campo Código da Receita STN digitar 140120 (CARTEIRA DE ESTRANGEIRO DE PRIMEIRA 

VIA, VALOR A SER PAGO). 

3 - Conferir os dados preenchidos, clicar em GERAR GUIA e imprimir. 

As guias deverão ser impressas e pagas em qualquer agência do Banco do Brasil, até a data do 

vencimento e antes de realizar seu registro na Polícia. Para o registro você levará o 

comprovante de pagamento que lhe será dado pelo Banco. 

Como chegar à Polícia Federal 

A Polícia Federal está localizada dentro de um Shopping Center, no seguinte endereço: Polícia 

Federal: Av. Francisco Deslandes, 900 – Bairro Anchieta. Telefone: (31) 25179900 ou 

25179943.  

O ônibus 2103 vai para o bairro Anchieta e passa em frente à Polícia. Para quem estiver na 

UFMG ou região da Pampulha, recomendamos pegar o ônibus 2004, descer na Praça da 

Liberdade e, no mesmo ponto de ônibus, pegar o ônibus 2103. Para mais informações sobre os 

horários e itinerários dos ônibus em Belo Horizonte, acessar: 

 http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublico 

Reiteramos que o registro deve ser feito até 30 dias após a entrada no Brasil. Depois dessa 

data começa-se a cobrar uma taxa diária e o estrangeiro torna-se ilegal no país. 

TODOS OS INTERCAMBISTAS DEVEM TRAZER UMA CÓPIA DO RNE (REGISTRO NACIONAL DE 

ESTRANGEIROS) PARA A DRI, ASSIM QUE OBTIVER O REGISTRO NA POLÍCIA FEDERAL, 

IMPRETERIVELMENTE. 

Confirmação de Matrícula 

No início de cada semestre o estudante deverá comparecer ao(s) Colegiado(s) onde está 

cursando disciplina(s) e solicitar o Comprovante de Matrícula para confirmar se está 

efetivamente matriculado na(s) disciplina(s) escolhida(s). ESTE COMPROVANTE É 

FUNDAMENTAL PARA CONFIRMAR A MATRÍCULA. Lembramos que todos os estudantes (com 

exceção dos intercambistas que vieram realizar pesquisa, prática/estágio ou o trabalho de 

conclusão de curso) devem cursar no mínimo 12 créditos por semestre. Aqueles que não se 

enquadrarem nas exceções e se matricularem em menos de 12 créditos, devem apresentar 

uma justificativa por escrito, assinada pelo estudante e com a aprovação da universidade de 

origem. 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublico


 

 

Seguro-Saúde e Visto de Estudante 

Entregar cópia do seguro-saúde e do visto de estudante, assim que chegar à UFMG, na 

Diretoria de Relações Internacionais. ESSES DOCUMENTOS SÃO ESSENCIAIS PARA QUE A 

MATRÍCULA SEJA EFETIVADA. 

Sistema Minha UFMG 

Ir até o Laboratório da Ciência da Computação, sala 2040 no Instituto de Ciências Exatas (ICEX), 

de posse de seu número de matrícula, para buscar sua folha de NIPs. Tendo-a em mãos, entrar 

no site da UFMG (www.ufmg.br) e registrar-se no Portal Minha UFMG para ter acesso a 

informações acadêmicas relativas às disciplinas que cursará na Universidade. 

Cadastro de Pessoa Física – CPF 

O CPF é um documento para o cadastro de pessoas físicas no Brasil. Ele não é um documento 

obrigatório para estrangeiros, mas é necessário para realizar determinadas compras e para 

abrir uma conta bancária no Brasil. Na UFMG, o CPF passa ser um requisito para facilitar 

tramitação de documentação na Universidade, emissão de Certificado de Notas, bem como 

registros junto ao MEC (Ministério da Educação). 

Para tirar o CPF basta procurar uma agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou 

Correios e solicitar o documento. É necessário levar um documento de identificação, como 

carteira de identidade ou passaporte. Mais informações disponíveis em: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/CPF/InscricaoResidentesBrasilExterior.htm. 

 

2.2) Informações Acadêmicas 

Desistência de Disciplina 

Para desistência de disciplina, o estudante deverá comparecer ao Colegiado de curso 

correspondente à disciplina até a data estabelecida no calendário da UFMG e solicitar o 

cancelamento no sistema da UFMG. É IMPRESCINDÍVEL QUE O CANCELAMENTO SEJA FEITO 

NO SISTEMA DA UFMG PARA QUE NÃO APAREÇA NO CERTIFICADO DE NOTAS. 

Recomendamos que solicite um comprovante ao Colegiado. 

Retirada de Livros nas Bibliotecas da UFMG 

Para retirar livro da Biblioteca é necessário solicitar a CARTEIRA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS. 

Para isso, é preciso apresentar-se na Biblioteca da Faculdade principal onde está matriculado. 

A Faculdade principal é aquela onde o estudante cursa o maior número de disciplinas e/ou 

desenvolve sua pesquisa. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/CPF/InscricaoResidentesBrasilExterior.htm


 

 

Sala de Computadores 

Solicitar o registro para uso dos computadores nas salas de computadores das faculdades em 

que está matriculado. Para isso, é preciso apresentar sua Carteira da Biblioteca e seu 

Comprovante de Matrícula em Disciplinas. 

Encontro de Despedida e Confraternização 

A DRI organiza, no final do semestre, um encontro de despedida e confraternização entre os 

intercambistas estrangeiros e todos os estudantes da UFMG que farão intercâmbio no 

semestre seguinte. O encontro é sempre muito proveitoso, sendo essencial que todos 

participem. 

Avaliação do Intercâmbio 

Ao final do intercâmbio, a DRI enviará por e-mail a avaliação do intercâmbio. Trata-se de um 

formulário simples que deve ser preenchido e encaminhado de volta, também por e-mail. É 

fundamental que todos participem da avaliação para que possamos conhecer os aspectos 

positivos e negativos do intercâmbio, bem como aprimorarmos nosso trabalho. 

Envio do Certificado de Notas 

A DRI tem a responsabilidade de enviar o certificado de notas dos intercambistas estrangeiros 

para a universidade de destino, ao final do intercâmbio.  

Carteira do Centro Esportivo Universitário da UFMG-CEU 

Como intercambista estrangeiro na UFMG, você poderá ter acesso ao Centro Esportivo da 

Universidade, conhecido como CEU, que dispõe de quadras esportivas, piscinas e outros 

espaços, para uso dos estudantes e funcionários da Universidade. O Centro Esportivo está 

localizado na Avenida Coronel Oscar Paschoal, Bairro São José, ao lado do Estádio de Futebol 

Mineirão. 

Para formalizar o seu acesso ao CEU, você deverá fazer uma CARTEIRA DE USUÁRIO. Seguem 

abaixo todos os passos que você deverá seguir para confeccionar sua Carteira: 

Entre no site do CEU, (http://www.ufmg.br/ceu/), e clique na opção CONFECÇÃO DE CARTEIRA 

localizada no quadrante Formulários. 

Uma nova janela se abrirá para que seja feito o REQUERIMENTO PARA ASSOCIAÇÃO. 

Primeiramente, você deverá ler as normas e regulamento do Clube e clicar em CONCORDO. Em 

seguida, deverá selecionar a opção ADICIONAR NOVO TITULAR E SEUS DEPENDENTES. 

Em Tipo de Usuário você deverá escolher INTERCAMBISTA ESTRANGEIRO UFMG e preencher o 

formulário. 



 

 

No campo referente a RG você deverá colocar o NÚMERO DO SEU PASSAPORTE. O campo CPF 

pode ser deixado em branco. Em relação ao telefone, caso você não possua um número no 

Brasil, deverá colocar o telefone da DRI: 34094025. Não preencha os campos referentes aos 

dados de dependentes. 

Após preencher o formulário, clique em ENVIAR SOLICITAÇÃO. Anote o número do seu 

requerimento e imprima a FICHA DE INSCRIÇÃO. 

Uma vez impressa, assine no campo Termo de Responsabilidade. Note que, em sua ficha, no 

campo Instruções, constam os demais documentos que você deverá apresentar para fazer sua 

Carteira: Foto 3/4 recente colorida, Passaporte (original e cópia) e o Comprovante Original da 

transferência para Conta Única do Tesouro, no valor de R$10,00. 

Para fazer a transferência para a Conta Única do Tesouro, vá a um caixa do Banco do Brasil e 

faça o pedido. O Banco solicitará um número de CPF. Pode ser o CPF do estudante ou de 

alguém de confiança. De todo modo, recomendamos fazer o CPF, pois ele pode ser solicitado 

em diversos momentos. Há um Banco do Brasil localizado na Praça de Serviços da UFMG (o 

CPF também pode ser solicitado lá). 

Em seguida, leve ao CEU o COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA juntamente com os demais 

documentos necessários para que sua Carteira seja feita. 

Matrícula 

A matrícula em disciplinas também é feita ao longo da Semana do Aluno Estrangeiro. O aluno 

deverá se matricular em disciplinas que correspondam a, no mínimo, 12 créditos na UFMG. As 

disciplinas deverão fazer parte dos cursos regulares oferecidos pela Universidade. Os alunos 

que não se matricularem em 12 créditos devem apresentar uma justificativa devidamente 

aprovada pela universidade de origem. 

O aluno deverá matricular-se em, no mínimo, duas (2) disciplinas a cada semestre. As 

disciplinas deverão fazer parte dos cursos regulares oferecidos pela UFMG.   

Semana do aluno estrangeiro 

Na primeira semana de aulas o aluno deverá participar da Semana de Recepção ao 

Intercambista Estrangeiro. Essa Semana é direcionada ao intercambista internacional e tem 

como objetivo facilitar sua inserção no novo ambiente acadêmico, social e cultural. Durante 

essa semana, o intercambista poderá conhecer a Universidade, seu sistema acadêmico, as 

diferentes Faculdades, participar de atividades culturais e manter contato com estudantes da 

UFMG e de outras instituições estrangeiras. Nessa semana os alunos se reúnem com 

professores responsáveis por cada curso/programa para discutir seu plano de estudos.  



 

 

Créditos de Disciplinas 

Cada disciplina tem um valor expresso em créditos, correspondendo cada crédito a 15 (quinze) 

horas de aula. Os créditos relativos a cada disciplina serão conferidos ao estudante que 

obtiver, pelo menos, o conceito D e que comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 

cento) das atividades. 

O rendimento escolar de cada estudante será expresso em notas e conceitos, de acordo com a 

seguinte escala: 

De 90 a 100 - A (Excelente) 

De 80 a 89 - B (Ótimo) 

De 70 a 79 - C (Bom) 

De 60 a 69 - D (Regular) 

De 40 a 59 - E (Fraco) 

De 00 a 39 - I (Insuficiente) 

 

Sistema de Avaliação 

Na UFMG utilizam-se vários métodos de avaliação do aproveitamento, como por exemplo: 

 Prova Escrita 

 Prova Oral 

 Trabalhos individuais 

 Trabalhos em grupo 

 

Certificado 

Ao final do período de intercâmbio a DRI enviará ao Escritório de Relações Internacionais da 

Universidade de origem do intercambista um certificado com as notas obtidas nas disciplinas 

cursadas.  

Ao intercambista de instituição não conveniada, o certificado será entregue ao próprio aluno, 

ao final do intercâmbio.  

 

2.3) Curso de Português para estrangeiros  

A UFMG, com o objetivo de potencializar a diversidade dos programas oferecidos nos diversos 

setores de suas unidades a UFMG, oferece o PROGRAMA DE PORTUGUÊS PARA 

ESTRANGEIROS em várias modalidades e com cargas horárias diferentes. Os cursos serão 

oferecidos gratuitamente para alunos, professores e pesquisadores vinculados a instituições 

que tenham acordos de cooperação internacional com a UFMG. 



 

 

O Programa prevê as seguintes modalidades de curso: 

1- Curso Intensivo de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para estrangeiros falantes de 

outras línguas  

Prática da Língua Portuguesa em contexto de imersão e expansão dos conhecimentos para o 

aprimoramento de sua competência linguística. A carga horária é de 120 horas/aula, durante 4 

semanas, nos meses de julho / agosto. 

2- Curso de Língua Portuguesa para estrangeiros: Produção Oral 

Prática da habilidade oral em Língua Portuguesa por meio de atividades que propiciem o 

desenvolvimento da expressão oral. Carga horária de 30 horas em fluxo contínuo. 

3- Curso de Língua Portuguesa para estrangeiros: Escrita Acadêmica 

Voltado para a produção de resumos, resenhas, relatórios, artigos e trabalhos de conclusão de 

curso. Carga horária de 30 horas em fluxo contínuo. 

4- Curso de Língua Portuguesa para estrangeiros – Português Instrumental 

Desenvolvimento da habilidade de leitura por meio de estudo de textos com assuntos de 

interesse geral visando à compreensão, exploração de aspectos gramaticais e morfológicos 

pertinentes à compreensão, e desenvolvimento e ampliação de novas estratégias de leitura. 

Carga horária de 30 horas em fluxo contínuo. 

5 – Curso de Língua Portuguesa para estrangeiros – Preparatório CELPE-Bras 

Preparação para o Exame CELPE-Bras, desenvolvendo as habilidades comunicativas exigidas no 

exame. Carga horária de 30 horas em fluxo contínuo. 

Informações: 

Pedidos de informações sobre os cursos e os procedimentos para inscrições poderão ser 

enviados para info@dri.ufmg.br ou pela página da Diretoria de Relações Internacionais da 

UFMG: www.ufmg.br/dri 

 

4) BELO HORIZONTE 

4.1) Sobre a Cidade 

Belo Horizonte, a primeira cidade planejada do Brasil, é a capital do estado de Minas Gerais. 

Inaugurada em 12 de dezembro de 1897, onde, antes, havia um povoado conhecido como 

Curral Del Rei, abriga uma população de cerca de 2,2 milhões de habitantes. A cidade está 

localizada na região sudeste, um ponto geográfico estratégico do país. É cercada pelas 

montanhas da Serra do Curral que lhe servem de moldura natural e referência histórica. Além  



 

 

das vantagens naturais e da facilidade de acesso aéreo e rodoviário, a capital mineira destaca-

se pela beleza de seus conjuntos arquitetônicos, pela forte vocação do comércio e da 

prestação de serviços e, ainda, por uma rica produção artística e cultural. Os visitantes, além 

de usufruir a conhecida hospitalidade dos belo-horizontinos e da boa comida mineira, podem 

desfrutar da beleza de praças e parques – como a Praça do Papa, o Parque Municipal, o Parque 

das Mangabeiras, o Parque Ecológico e o Parque da Lagoa do Nado, entre outros. Atenção 

especial deve ser dada ao Complexo Arquitetônico da Lagoa da Pampulha, concebido pelo 

Arquiteto Oscar Niemeyer. O clima é ameno, com uma temperatura que varia entre 16 e 31 

graus, tendo a média de 21°C. O inverno é seco e o verão chuvoso. 

 

4.2) Informações básicas 

Idioma: Português 

Moeda: Real 

Corrente elétrica: 110 volts 

Cheque: Para pagamento em cheques deve-se consultar a gerência do estabelecimento. 

Cartões de Crédito: Grande parte dos estabelecimentos comerciais da capital aceitam os 

cartões Visa, American Express, MasterCard e Diners. 

Impostos: No Brasil o valor dos impostos já vem incluído no preço dos produtos. 

Horário de funcionamento dos bancos: De segunda a sexta-feira de 10h às 16h. 

Gorjetas: No Brasil há situações em que a gorjeta já vem incluída nas notas fiscais de 

fornecimento ou serviço. É o caso de alguns restaurantes (10% do total consumido são 

acrescidos à nota) e de hotéis, também incluídos na nota. Há casos em que os restaurantes 

não cobram a taxa de serviço (normalmente no cardápio isto vem informado). Nestes casos o 

usual é uma gorjeta de 10%. 

É usual dar gorjeta ao mensageiro dos hotéis (o que pega a bagagem no táxi e a leva até a 

recepção, e o que leva a bagagem até o quarto) e ao manobrista que estaciona seu veículo ou 

vai buscá-lo no estacionamento. Nestes casos informais, o valor da gorjeta é muito variável, 

não existindo um padrão. Não é comum dar gorjeta ao motorista de táxi. Eventualmente 

arredonda-se o preço da corrida. 

Saúde: A compra de alguns remédios como anti-inflamatórios, antitérmicos e analgésicos pode 

ser realizada por telefone. Para remédios controlados como antibióticos, antidepressivos, 

dentre outros, é necessário ter receita médica. No Brasil há o SUS – Sistema Único de Saúde, 

que oferece assistência médica gratuita a todos. Maiores informações: 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/ 



 

 

Tabagismo: O Código Civil Brasileiro não permite o consumo de cigarro por menores de 18 

anos. Parte dos ambientes fechados de Belo Horizonte possui área para fumantes. Em caso da 

não existência do espaço, o turista deve consultar a gerência do estabelecimento. É 

expressamente proibido fumar dentro dos transportes coletivos, cinemas, prédios públicos e 

salas de espetáculos. 

Vacinas: O Governo Federal faz exigências relativas à vacinação de estrangeiros que entram no 

país e também para o brasileiro que vai se locomover de algumas regiões para outras. Para 

saber os casos quando a vacinação é obrigatória e as vacinas que são recomendadas ou 

exigidas, entre em contato com o consulado correspondente à sua nacionalidade. 

 

4.3) Viver em Belo Horizonte 

Manutenção Mensal 

O valor mensal para manutenção individual em Belo Horizonte varia entre R$1.000,00 e 

R$1500,00.  

A moeda corrente no Brasil é o Real. 

Hospedagem 

O estudante estrangeiro pode hospedar-se, entre outras opções, em casa de família, em um 

hotel/hostel ou apartamento e, no caso dos programas para os quais a UFMG deve custear a 

hospedagem, na Moradia Universitária da UFMG. 

Programa Sem Fronteiras – Hospedagem em Casa de Família 

Para os estudantes que desejam morar em casa de família, a DRI pode indicar-lhes uma família 

anfitriã para as duas primeiras semanas de estadia em Belo Horizonte. A partir da terceira 

semana, o estudante decide se deseja continuar vivendo com a família e sob quais condições. 

O valor semanal é de aproximadamente R$150,00 , incluindo quarto individual e café da 

manhã. Os interessados devem entrar em contato com a DRI solicitando o formulário para 

hospedagem em casa de família. 

Obs.: Esta opção está sujeita à disponibilidade de famílias. 

Outras Opções de Hospedagem 

Existem diversas pousadas e hotéis nos arredores da UFMG e na região central de Belo 

Horizonte, com fácil acesso para a Universidade. Algumas sugestões de alojamentos: 

• Hospedagem São Pedro: www.hospedagemsaopedro.com.br  

• Hotel Formule 1: www.formule1.com.br  

• Hostel O Sorriso do Lagarto: www.osorrisodolagarto.com.br/  

• Hostel Chalé Mineiro: www.chalemineirohostel.com.br   

• Pousada Sossego da Pampulha: www.sossegodapampulha.com.br/  



 

 

• Single Flat – Pousada Pampulha: www.singleflat.com.br/ 

• Pousada Senhora do Mirante: www.senhoradomirante.com/  

• Albergue Pousadinha Mineira: www.pousadinhamineira.com.br/  

• Brasil Palace Hotel: www.brasilpalacehotel.com.br/  

• Hotel Financial: www.hotelfinancial.com.br/  

• Hostel-Pousada Lá em Casa: www.laemcasahostel.com/ 

  Flat Pampulha: 

Alimentação 

Os restaurantes da UFMG oferecem refeições que variam entre R$5,00 e R$10,00. Em outros 

restaurantes da cidade, o preço varia em torno de R$15 a R$20,00. 

A UFMG também dispõe de um restaurante universitário cujo preço unitário para os 

intercambistas internacionais é de R$4,15. O restaurante universitário, também conhecido 

como Bandejão, oferece almoço e jantar. 

Transporte 

A passagem dos ônibus que circulam na região metropolitana de BH custa aproximadamente 

R$2,80. Para maiores informações sobre o transporte público em BH: 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublico  

Atividades Culturais 

Belo Horizonte apresenta uma vida cultural bastante rica e dinâmica. Destacam-se museus 

como o Museu de Artes e Ofícios, Inhotim-Instituto de Arte Contemporânea e Jardim Botânico 

e o Museu das Minas e do Metal; centros culturais que abrigam exposições diversas e 

itinerantes; festivais e concursos como o Festival Internacional de Teatro, o Festival 

Internacional de Dança ou o tradicional Comida di Buteco; espetáculos de teatro, música e 

dança, tanto nacionais como internacionais, dentre outros. 

A cidade também conta com um conjunto variado de teatros, cinemas, museus e centros 

culturais, entre os quais: o Museu de Arte da Pampulha, o Centro Cultural da UFMG, o Museu 

Histórico Abílio Barreto, o Centro de Referência Audiovisual, o Palácio das Artes e o complexo 

cultural da Praça da Liberdade. 

Belo Horizonte é, ainda, ponto de partida para passeios históricos e ecológicos. Nas cidades 

históricas, pode-se apreciar a riqueza da arquitetura e do barroco mineiro. As trilhas, 

nascentes riachos e cachoeiras a poucos quilômetros do centro da cidade constituem uma 

opção atraente para a prática do ecoturismo. 

 

http://www.laemcasahostel.com/


 

 

5) Outras informações 

5.1) Catálogo 

Catálogo UFMG 

Geral Campus Pampulha (31) 3409.5000 

Geral Campus Saúde (31) 3409.9300 

Comissão Permanente de Vestibular – Copeve (31) 3409.4408 / (31) 3409.4409 

Coordenadoria de Assuntos Comunitários – CAC (31) 3409.4191 

Departamento de Registro e Controle Acadêmico (31) 3409.4162 

Diretoria de Relações Internacionais – DRI (31) 3409.4025 

Gabinete do Reitor (31) 3409.4125 

Pró-reitora de Administração (31) 3409.4080 

Pró-reitora de Extensão (31) 3409.4070 

Pró-reitora de Graduação (31) 3409.4050 

Pró-reitora de Pesquisa (31) 3409.4031 

Pró-reitora de Pós-Graduação (31) 3409.4040 

Biblioteca Universitária (31) 3409.4611 

Centro Esportivo Universitário - Ceu 

Hospital das Clínicas (31) 3409.9300 

Para outros números: http://www.ufmg.br/catalogo/ 

Restaurante Campus Pampulha 

Av. Antônio Carlos – Setorial 

Telefones: 3441 9376/3499 2989 

Restaurante Escola de Engenharia 

R. Espírito Santo, 35 – Centro. 

Telefones: 3238 1700/3238 1890  

Restaurante Faculdade de Direito 

Av. Álvares Cabral, 211 

Telefone: 3273 2017 

Restaurante Faculdade de Farmácia 

Av. Olegário Maciel, 2360 

Telefones: 3291 0466/3335 9553 

Restaurante Faculdade de Medicina 

Av. Alfredo Balena, 190 – Sta. Efigênia. 

Telefones: 3239 7171/3239 7430 



 

 

 

Locais Para Trocar Dólares 

Disvel 

Av. Álvares Cabral, 51, Centro. 

Telefone: 3222 4312 

Master Turismo 

Rua da Bahia, 2140, Centro. 

Telefone: 3330 1616 

Via Portugal Câmbio e Turismo 

Av. Coronel José Dias Bicalho,  

1235/loja09, São José 

Telefones: 3441 1095/3492 4277 

 

Locais Para Trocar Travels Checks 

Banco de Boston* 

Av. Álvares Cabral, 370, Centro. 

Telefone: 3248 4900 

(*) o banco só negocia travels checks da American Express 

American Express 

R. Paraíba, 626 

Telefone: 3261 2601 

 

Hospitais 

Hospital de Belo Horizonte 

Avenida Antônio Carlos, 1694, bairro Cachoeirinha. 

Telefone: 3449.7032 

Obs.: próximo à UFMG, a 05 minutos de carro. 

Hospital das Clínicas 

Avenida Prof. Alfredo Balena, 110, Centro. 

Telefones: 3284.9322 / 9300 / 9323 

Obs.: Região central de Belo Horizonte - Área Hospitalar 



 

 

Hospital Madre Tereza 

Av. Raja Gabaglia, 1002, bairro Gutierrez. 

Telefone: 3299.8410 

Hospital Mater Dei 

Rua Gonçalves Dias, 2700, bairro Santo Agostinho. 

Telefone: 3339 9000 

Obs: região central de Belo Horizonte – Zona Sul 

Hospital Odilon Bherens 

Rua Doutor Cristóvão Rezende, 312, bairro Araguaia. 

Telefone: 3383.7066 

Obs: próximo à Av. Antônio Carlos. 

Hospital Vera Cruz 

Rua Paracatu, s/n, bairro Barro Preto. 

Telefone: 3290.1000 

Cooperativa do Hospital das Clínicas – HCCOOP 

Rua Maranhão, 774, Funcionários. 

Fone: 32811090 

 

Prontos-socorros 

Pronto Socorro João XXIII- Hospital Cícero 

Alameda Álvaro Celso, 100, bairro Santa Efigênia. 

Telefones: 3239.9200/9250  

Obs.: Região central de Belo Horizonte – área hospitalar 

Pronto Socorro de Venda Nova 

R. Gabirobas, 1, bairro Vila Clóris. 

Telefones: 3459.3200 / 3454.3854 / 3454.3855 

 

Ambulâncias (Ligação gratuita) 

Ambulância da Polícia Militar 

Telefone: 190 

Central de Ambulância  

Telefone: 192 

Resgate do Corpo de Bombeiros 

Telefone: 193 

 



 

 

5.2) Acesso a Belo Horizonte 

Pelos Aeroportos 

Em Belo Horizonte existem dois aeroportos: Tancredo Neves (Confins) e o da Pampulha. O 

aeroporto da Pampulha está localizado na região da Pampulha e realiza somente voos 

nacionais. O aeroporto Tancredo Neves fica na região de Confins e é o aeroporto internacional 

que atende à cidade de Belo Horizonte. Pode-se utilizar ônibus ou táxi para chegar ou sair 

desses aeroportos.  

Os ônibus do sistema de transporte Conexão Aeroporto fazem os trajetos aeroporto Tancredo 

Neves - aeroporto da Pampulha e aeroporto Tancredo Neves - Centro. Para obter maiores 

informações sobre horários e preços, consultar o site http://www.conexaoaeroporto.com.br/ 

e os telefones 55+31+ 3224.1002 / 3271.1335. Preço da passagem é de aproximadamente 

R$19,00. De táxi, o trajeto aeroporto Tancredo Neves-região da Pampulha ou aeroporto 

Tancredo Neves-Centro tem valor de aproximadamente R$100,00.  

Aeroportos: 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves 

Endereço: Rodovia MG 10, Km 39 Confins - MG.  

CEP: 33500-900 - PABX: (31) 3689-2700 FAX: (31) 3689-2090 

Distância: 38 quilômetros de Belo Horizonte 

Aeroporto Internacional Carlos Drummond Andrade (Pampulha) 

Endereço: Praça Bagatelle, 204 Bairro Aeroporto. Belo Horizonte - MG - CEP: 31270-700 

Telefone: PABX: (31) 3490-2000 - FAX: (31) 3490-2155 –  

Distância do Centro: 9 km 

 

Pela Rodoviária 

Em Belo Horizonte há somente uma Estação Rodoviária, localizada no centro da cidade. Está 

localizada a 10 km de distância da região da Pampulha. Aqueles que se hospedam na região da 

Pampulha, podem pegar o ônibus Conexão Aeroporto e fazer o trajeto Estação Rodoviária-

Aeroporto da Pampulha. Preço da Passagem: aproximadamente R$10,00. Dentro da Estação 

Rodoviária há vários táxis disponíveis. Para o trajeto Estação Rodoviária-região da Pampulha, o 

valor é aproximadamente R$40,00. Para as outras regiões, o valor dependerá da distância 

percorrida. 

Endereço  

Praça Rio Branco, nº100 - Centro. CEP: 30.111-050.  

Telefones (31) 3271-8933 / 3271-3000.  

 



 

 

5.3) Sites úteis 

Site da prefeitura................................. http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/  

Sobre a cidade...................................... www.belohorizonte.mg.gov.br/ing/a_cidade_bh.php   

Ministério das Relações Exteriores....... www.ereminas.org.br  

Lista telefônica...................................... www.telelistas.net  

Belotur................................................... http://www.belotur.com.br/por/index.php 

Hospedagem em Belo Horizonte.......... http://www.belohorizonte.mg.gov.br/hospedagem   

O que fazer em Belo Horizonte............. www.guiabh.com.br 

                                                       www.agendabh.com.br/baladas.php 

guiaentradafranca.com.br/espaco.php  

 

 

5.4) Instituições estrangeiras Conveniadas 

PARCERIAS DE APOIO À MOBILIDADE DISCENTE 

BRASIL  

Banco Santander S/A 

 

ÁFRICA 

ANGOLA 

Direcção dos Serviços de Saúde do Estado Maior General das Forças Armadas Angolanas 

Fundação Eduardo dos Santos da República de Angola 

Universidade de Angola 

Universidade Onze de Novembro 

 

AMÉRICA LATINA   

ARGENTINA 

Centro de Documentação de Arquitetura Latinoamericana - CEDODAL 

Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária – INTA 

Universidad Nacional de Jujuy 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

Universidad Nacional de Mar Del Plata 

Universidad Nacional de Quilmes 

Universidad Nacional de San Luis 

Universidad Nacional del Litoral 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/
http://www.belohorizonte.mg.gov.br/ing/a_cidade_bh.php
http://www.belohorizonte.mg.gov.br/hospedagem
http://www.guiabh.com.br/
http://www.agendabh.com.br/baladas.php


 

 

CHILE 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) e Conselho de Reitores das 

Universidades Chilenas (CRUCH)  

Programa de Doutorado Latino Americano em Educação – UNESCO/OREALC 

Universidad Bolivariana 

Universidad de Antofagasta 

Universidad de Santiago de Chile – USACH 

Universidad Finis Terrae 

Universidad Metropolitana de Ciencias de La Educación 

COLÔMBIA 

Fundação Colombiana de Tempo Livre e Recreação – FUNLIBRE 

Universidad Antonio Nariño 

Universidad de Antioquia 

Universidad de Caldas 

Universidad del Cauca 

Universidad del Tolima 

Universidad Industrial de Santander 

Universidad Surcolombiana – USCO 

CUBA   

Instituto de Ciência Animal 

Instituto Superior de Ciências Médicas de Havana 

Universidad Central Marta Abreu de las Villas 

Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodrigues” 

Universidad de Guantánamo 

Universidad de La Habana 

Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos 

HAITI 

Université d’Etat d’Haiti 

MÉXICO 

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA) 

Universidad Autónoma Nuevo Leon 

NICARÁGUA 

Universidade Nacional de Engenharia (UNI) 



 

 

PERU 

Centro de Estúdios Literários Antonio Cornejo Polar (CELACP) 

Universidad César Vallejo 

Universidad Nacional de Huancavelica 

Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco 

SURINAME 

Universidade Anton de Kom, República do Suriname 

VENEZUELA 

Instituto Internacional para a Educação Superior na América Latina e Caribe – IESALC 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado – UCLA 

 

AMÉRICA DO NORTE 

CANADÁ 

Escola de Altos Estudos Comerciais de Montreal 

MC Gill University 

The University of Alberta 

The University of British Columbia 

The University of Western Ontario 

Université du Québec à Montreal 

ESTADOS UNIDOS 

Baylor University – n° 106 / 133 

California State University (CHICO) – n° 170 (TRAMITANDO ACORDO GERAL) 

California State University of Fullerton (CSUF) – nº 333 

Michigan Technological University – s/n° 

Oregon State University - n° 335 

Purdue University - n° 369 

Texas Tech University - n° 517 

The City University of New York, EUA - (Lehman College of the City, University of NY) 

The Jersey Wildlife Preservation Trust 

Tulane University 

Universidade da Carolina do Norte em Charlotte e Universidade Estadual de Winston-Salem 

Universidade de Missouri – Columbia 



 

 

Universidade de Washington em Saint Louis 

Universidade do Texas M. D. Anderson Cancer Center – Houston 

Universidade do Texas, Área Médica Galveston 

University of Massachusetts Medical School - UMASS e a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ  

University of New Mexico 

University of Texas at Austin 

University of the Incarnate Word 

University of Wisconsin-Madison 

Wayne State University – WSU 

 

ÁSIA 

CHINA 

Huazhong University of Science & Technology 

Universidade de Macau 

ISRAEL 

Bezalel  Academy of Arts and Design – Jerusalém 

 

EUROPA 

ALEMANHA 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

Brandenburg University of Technology of Cottbus 

Hochschule Karlsruhe 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe – University of Applied Sciences 

Hochschule ULM 

HTW Dresden 

Johannes Gutenberg- Universität Mainz 

Ruhr-Universität Bochum 

Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico - DAAD 

Universidade de Augsburg 

Universidade de Clausthal 

Universidade de Rostock 

Universidade de Weimar 



 

 

Universidade Friederich-Alexander Erlangen Nuremberg 

Universidade Técnica de Dresden 

Universität Hannover (Gottfried Wilhelm Leibniz de Hannover) 

Universität Zu Köln 

University of Applied Sciences Schmalkalden  

University of Mannheim 

ÁUSTRIA 

The University of Veterinary Medicine Vienna 

CROÁCIA  

Universidade de Zagreb 

DINAMARCA 

University of Copenhagen 

ESPANHA 

Escola de Estudos Hispano-Americanos do Cons. Superior de Investigações Científicas 

Universidad de Valladolid 

Universidade Autônoma de Barcelona 

Universidade de Barcelona 

Universidade de Salamanca 

Universidade de Sevilha 

Universidade Politécnica de Madrid 

Universidade Politécnica de Valência 

Universitat de Lês Illes Baleares – UIB 

Universitat Politècnica de Catalunya 

FINLÂNDIA 

Lappeenranta University of Technology 

North Karelia University of Applied Sciences 

FRANÇA 

CHU - Hospitais de Rouen 

Conservatório Nacional das Artes e Ofícios - CNAM 

École des Hauts Etudes em Sciences Sociales 

École des Ingénieurs de la Ville de Paris 

École des Ponts ParisTech 



 

 

Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne 

Grenoble Universités (Université Joseph Fourier, Pierre Mendes France, Stendhal et INP 

Grenoble) 

LIA Maxwell 

Universidade da Córsega 

Universidade de Provence 

Universidade de Rouen 

Universidade Paris I Panthéon Sorbonne 

Universidade Paris-Est Marne-La-Vallee 

Universidade René Descartes - Paris 5 

Universidade Sorbonne Nouvelle - Paris III 

Université Angers 

Université Blaise Pascal 

Université de Franche Comté 

Université de Limoges (UNILIM) 

Université de Rennes 1 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Université Paris-Descartes et le Centre National de la Recherche Scientifique 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne – Paris XII 

Universités de Lille: Sciences et Technologies – Lille 1, Droit et Santé – Lille 2, Sciences de 

L'Homme et de la Société – Lille 3  

V&M do Brasil – Grupo Vallourec 

HOLANDA  

International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering - IHE Delft 

University of Maastricht 

Vrije Universiteit Amsterdam 

HUNGRIA 

Universidade Técnica de Budapest - Hungria 

INGLATERRA 

Cardiff University  

Institute of Freshwater Ecology 

King´s College London 

University College London 

University of Leeds 



 

 

ITÁLIA 

Fondazione Parco Tecnológico Padano 

Istituto Politecnico Interzionale Della Moda di Firenze 

Politécnico de Torino 

Universidade de Roma “Tor Vergata” 

Università Degli Studi Del Piemonte Orientale "Amedeo Avogrado" 

Università Degli Studi di Bologna 

Università Degli Studi di Firenze 

Università Degli Studi di L’Áquila 

Università Degli Studi di Lecce 

Università Degli Studi di Milano Bicocca 

Università Degli Studi di Nápoli Orientale 

Universita Degli Studi di Palermo 

Università Degli Studi di Parma 

Universita Degli Studi di Siena 

Universitá Degli Studi di Torino 

NORUEGA 

Universidade de Oslo 

PORTUGAL 

Consulado de Portugal em Belo Horizonte 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Escola Superior Gallaecia 

Fundação Calouste Gulbenkian 

Instituto Politécnico de Bragança 

Instituto Politécnico do Porto 

Instituto Universitário de Lisboa 

Universidade da Beira Interior 

Universidade de Coimbra 

Universidade de Évora 

Universidade de Lisboa 

Universidade do Algarve 



 

 

Universidade do Minho 

Universidade do Porto 

Universidade Portucalense Infante D. Henrique 

Universidade Técnica de Lisboa 

SUÉCIA 

KTH Royal Institute of Technology 

 

OCEANIA  

AUSTRÁLIA 

Instituto de Pesquisa Médica de Queensland 

The University of Adelaide 

University of Queensland 

University of Sydney 

University of Sydney - The George Institute for Global Health 

 

5.5) Cursos 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

Agronomia: www.nca.ufmg.br 

para conhecer a matriz curricular do curso:  

http://www.ufmg.br/prograd/grades/agronomia.htm   

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/3800/380009.htm 

Medicina Veterinária: www.vet.ufmg.br  

para conhecer a matriz curricular do curso: http://www.vet.ufmg.br/Graduacao/Horario   

para conhecer as ementas: http://www.vet.ufmg.br/Graduacao/Optativa 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Ciências Biológicas: www.icb.ufmg.br  

para conhecer a matriz curricular: Http://www.icb.ufmg.br/especial/grad_bio_diurno.doc  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/2100/210009.htm 

CIÊNCIAS HUMANAS 

Ciências Sociais: http://soa.fafich.ufmg.br/curso/index.html  

para conhecer a matriz curricular: http://soa.fafich.ufmg.br/curso/discipl.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/0700/070009.htm 



 

 

Filosofia: http://fil.fafich.ufmg.br/depto/inicio.html  

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/grades/filosofia2.htm  

para conhecer as ementas:   http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1700/170008.htm 

História: http://his.fafich.ufmg.br/  

para conhecer a matriz curricular: http://his.fafich.ufmg.br/curricul.htm   

para conhecer as ementas: Http://his.fafich.ufmg.br/obrigato.htm 

Pedagogia: http://www.fae.ufmg.br/  

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/2800/280008.htm             

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/2800/280009.htm 

Psicologia: http://psi.fafich.ufmg.br/  

para conhecer a matriz curricular: http://psi.fafich.ufmg.br/  (clicar em “graduação”, “grade 

curricular do curso”)  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/2900/290001.htm 

 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

Ciências Atuariais: www.est.ufmg.br/atuaria/index.html  

para conhecer a matriz curricular e ementas: http://www.est.ufmg.br/atuaria/index.html  

Ciência da Computação: www.dcc.ufmg.br  

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/3400/340008.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/3400/340009.htm  

Estatística: www.est.ufmg.br  

para conhecer a matriz curricular e ementas: 

http://www.est.ufmg.br/flex/graduacao/grade_curricular/grade.htm  

Física: www.fisica.ufmg.br  

para conhecer a matriz curricular: http://www.fisica.ufmg.br/graduac/(clicar em “disciplinas” 

depois em “ementas e programas”) 

Geologia: http://www.ufmg.br/prograd/ocurso/geologia.htm  

para conhecer a matriz curricular:http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1901/190108.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1901/190109.htm 

Matemática: www.mat.ufmg.br  

para conhecer a matriz curricular do curso: http://www.mat.ufmg.br/(clicar em “graduação”, 

“licenciatura ou bacharelado” depois  em “diagrama de blocos”)  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/2400/240009.htm 



 

 

Matemática Computacional : http://www.mat.ufmg.br/~matcom/  

para conhecer a matriz curricular e ementas- http://www.mat.ufmg.br/~matcom/grade.html 

Química: www.qui.ufmg.br 

para conhecer a matriz curricular: http://www.qui.ufmg.br/graduacao/grade/bacharelado.php  

para conhecer as ementas: http://www.qui.ufmg.br/graduacao/grade/licenciatura_diurno.php   

 

ENGENHARIAS 

Engenharia Civil: http://www.ufmg.br/prograd/ocurso/EngenhariaCivil.htm  

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/grades/engenhariacivil2.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1401/140109.htm  

Engenharia de Controle e Automação: http://www.controle.eng.ufmg.br/  

para conhecer a matriz curricular: 

http://www.controle.eng.ufmg.br/CURSO/CARACAD/CARACAD.html  

para conhecer as ementas:  

http://www.controle.eng.ufmg.br/CURSO/CARACAD/CARACAD.html  

Engenharia Elétrica: http://www.eletrica.eng.ufmg.br/  

para conhecer a matriz curricular: 

http://www.eletrica.eng.ufmg.br/html/Documentos/fr_curriculo.htm                 

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1402/140209.htm 

Engenharia Mecânica: http://www.demec.ufmg.br/  

para conhecer a matriz 

curricular:http://www.ufmg.br/prograd/grades/engenhariamecanicadiurno2.ht  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1403/140309.htm,  

http://www.demec.ufmg.br/port/d_online/ 

Engenharia Metalúrgica: http://www.ufmg.br/prograd/ocurso/Engenhariametalurgica.htm  

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1501/150108.htm      

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1501/150109.htm 

Engenharia de Minas: http://www.ufmg.br/prograd/ocurso/EngenhariaMinas.htm  

para conhecer a grade curricular: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1502/150208.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1502/150209.htm 

Engenharia de Produção: http://www.dep.ufmg.br/graduacao/ocurso.html  

para conhecer a matriz curricular: http://www.dep.ufmg.br/graduacao/grade.html  

para conhecer as ementas: http://www.dep.ufmg.br/graduacao/ementas.html 



 

 

Engenharia Química: http://www.ufmg.br/prograd/ocurso/EngenhariaQuimica.htm  

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1503/150308.htm 

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1503/150309.htm 

 

CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Educação Física: www.eef.ufmg.br    

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/grades/educacaofisica2.htm                                   

ementas: http://www.eef.ufmg.br/graduacao/efisica/ementas.htm 

Enfermagem: www.enf.ufmg.br  

para conhecer a matriz curricular: http://www.enf.ufmg.br/graduacao/grade.htm   

para conhecer as ementas: http://www.enf.ufmg.br/graduacao/optativas.htm 

Farmácia – www.farmacia.ufmg.br                                                                                       

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1600/160008.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1600/160009.htm 

Fisioterapia: www.eef.ufmg.br/graduacao/gradfisio 

para conhecer a matriz curricular: 

http://www.eef.ufmg.br/graduacao/fisioterapia/gradecur.htm  

para conhecer as ementas: http://www.eef.ufmg.br/graduacao/fisioterapia/ementas.htm 

Fonoaudiologia: http://www.medicina.ufmg.br/fono/index.htm 

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/grades/fonoaudiologia2.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1200/120008.htm 

Medicina: www.medicina.ufmg.br  

para conhecer a matriz curricular: http://www.medicina.ufmg.br/coleg/grade.htm(clicar em 

cada número ) e  http://www.medicina.ufmg.br/coleg/optativa.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/2500/250009.htm 

Odontologia: www.odonto.ufmg.br  

para conhecer a matriz curricular: http://www.odonto.ufmg.br/odonto/grade_graduacao.html   

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/2700/270009.htm 

Terapia Ocupacional: www.eef.ufmg.br/graduacao/gradterapocu.htm  

para conhecer a matriz curricular:  

http://www.eef.ufmg.br/graduacao/TO/to_informa_grade.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/3600/360009.htm 

 



 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Administração: http://www.face.ufmg.br/area/sub_are_adm.php  

para conhecer a matriz curricular: http://www.face.ufmg.br/area/sub_are_adm_est.php  

para conhecer as ementas: http://www.face.ufmg.br/area/sub_are_adm_eme.php 

Arquitetura e Urbanismo:  http://www.arquitetura.ufmg.br 

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/0200/020008.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/0200/020009.htm 

Biblioteconomia: www.eci.ufmg.br  

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/0401/040108.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/0401/040109.htm 

Ciências Contábeis: http://www.face.ufmg.br/area/sub_are_con.php 

para conhecer a matriz curricular: http://www.face.ufmg.br/area/sub_are_adm_est.php  

(clicar em “contábeis”/ “estrutura curricular”) 

para conhecer as ementas: http://www.face.ufmg.br/area/sub_are_con_eme.php 

Ciências Econômicas: http://www.face.ufmg.br/area/sub_are_eco.php  

para conhecer a matriz curricular: http://www.face.ufmg.br/area/sub_are_adm_est.php (clicar 

em “economia”, “estrutura curricular”) 

para conhecer as ementas:  http://www.face.ufmg.br/area/sub_are_eco_eme.php 

Comunicação Social: http://dcs.fafich.ufmg.br/  

para conhecer a matriz curricular: 

http://dcs.fafich.ufmg.br/gradua/percurso/curriculo_percurso.htm    

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/2200/220010.htm 

Direito: http://www.direito.ufmg.br/  

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1100/110008.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1100/110009.htm 

Geografia: http://www.ufmg.br/prograd/ocurso/geografiadiurno.htm  

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1900/190008.htm  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/1900/190009.htm   

Turismo: http://www.ufmg.br/prograd/ocurso/Turismo.htm 

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/grades/turismo2.htm 

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/4200/420009.htm 

 



 

 

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 

Artes Visuais: www.eba.ufmg.br         

para conhecer a matriz curricular: www.eba.ufmg.br/textos/curriculo2004_belasartes.doc    

para conhecer as ementas: www.eba.ufmg.br/gradua2.html (português) e 

www.eba.ufmg.br/gradua1.html (inglês) 

Dança: www.eba.ufmg.br 

para conhecer a matriz curricular: 

http://www.eba.ufmg.br/graduacao/Danca/MatrizCurricular.pdf 

para conhecer as ementas: http://www.eba.ufmg.br/graduacao/Danca/Ementas.pdf 

Letras: http://www.letras.ufmg.br/                                                     

para conhecer a matriz curricular: http://www.letras.ufmg.br/grades.htm 

para conhecer as ementas: http://www.letras.ufmg.br/ementas.htm  

Música: http://www.musica.ufmg.br/graduacao/index.html (português) e 

http://www.musica.ufmg.br/school/index.html (inglês)  

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/grades/musica2.htm e  

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/0801B/0801b10.htm 

Teatro: http://www.eba.ufmg.br/artescen/index.html                              

para conhecer a matriz curricular: http://www.ufmg.br/prograd/grades/artescenicas.htm                        

para conhecer as ementas: http://www.ufmg.br/prograd/cursos/3900/3900_c.htm 

 


