
 

 

 
 
Prezado(a) Estudante que pleiteia Intercâmbio em Mobilidade Livre,  
 
Para que a Diretoria de Relações Internacionais - DRI possa emitir para você uma 
Declaração de participação em Intercâmbio de Mobilidade Livre, autorizando o Colegiado 
de Curso a lhe conceder Afastamento para participar de Intercâmbio no exterior, você 
deverá apresentar à DRI os seguintes documentos:  
 
- Carta de Aceite emitida por instituição estrangeira parceira da UFMG no exterior (a 
existência da parceria poderá ser verificada na página da DRI: www.ufmg.br/dri ou 
confirmada com o Setor de Convênios da DRI);  
- Confirmação de contratação de seguro-saúde;  
- Termo de Compromisso.  
 
Sendo assim, aguardamos que você traga à DRI os referidos 3 (três) documentos para 
que possa ser emitida sua Declaração para participação em Intercâmbio de Mobilidade 
Livre:  
 
1) Carta de Aceite emitida pela instituição estrangeira parceira da UFMG no exterior.  
 
2) Confirmação de contratação de seguro-saúde:  
A agência onde você adquirir o seguro deverá assinar o formulário anexo. Os itens 
mínimos a serem cobertos são assistência médica por acidente e enfermidade e 
repatriação. NÃO especificamos os valores dessas coberturas, portanto você decidirá os 
valores de cobertura que irá querer. Aconselhamos ainda que você procure saber em 
detalhes o que exatamente estará incluído e o que não estará incluído no seguro, 
conforme os valores diferenciados. Para a DRI, basta que a agência assine o documento, 
confirmando que os itens básicos estão cobertos. Recomendamos, fortemente, que o 
seguro comece a valer desde a data do embarque para o exterior.  
Aos intercambistas que vão a universidades (especialmente americanas) para as quais é 
compulsória a aquisição dos seguros que elas oferecem, não é aconselhável sair do País 
sem cobertura, pois os seguros dessas universidades só começam a valer quando se 
inicia o período de intercâmbio lá. Um seguro-saúde de curta duração até que inicie o 
intercâmbio é altamente recomendável e, neste caso, é  bom que comece a valer desde a 
data do embarque para o exterior. Neste formulário é indispensável indicar os dias exatos 
de início e término da validade do seguro. Por isso, a contratação do seguro-saúde 
somente deve ser feita depois de tudo bem definido, ou seja, sabendo exatamente 
quando embarcará para o exterior e quando estará de volta ao Brasil.  
 
3) Termo de Compromisso:  
Você deve estar atento(a) a todos os itens do Termo de Compromisso. Porém, 
gostaríamos de chamar a sua atenção para estes em especial: 
- Ter cursado pelo menos 20% (vinte por cento) da carga horária total do seu curso;.  
- Ter créditos a cumprir na UFMG após o retorno do intercâmbio.  
Após entregar à DRI os três documentos acima referidos, você receberá sua Declaração 
de participação em Intercâmbio de Mobilidade Livre emitida pela DRI, o formulário de 
Afastamento para participar de Intercâmbio em Mobilidade Livre no exterior e o Plano de 
Atividades Acadêmicas.  



 

 

O formulário de Afastamento deverá ser assinado pelo(a) Secretário(a) de Colegiado, 
mediante a apresentação por você da cópia da Carta de Aceite emitida pela instituição 
estrangeira e da Declaração de Participação em Intercâmbio emitida pela DRI.  
Quanto ao Plano de Atividades Acadêmicas, talvez você já tenha preenchido um plano 
de estudos em formulário da instituição estrangeira. Mas este plano agora é o da UFMG, 
cujo original ficará arquivado na DRI. A DRI não pede que os nomes das disciplinas sejam 
traduzidos para o português, nem que sejam preenchidos os espaços de carga horária e 
créditos. Tudo isso dependerá do próprio Colegiado, pois o documento é de cunho 
acadêmico.  
Para validar o documento é indispensável a assinatura do Coordenador do Colegiado (ou 
do Subcoordenador). A assinatura do Professor Tutor não é obrigatória, mas caso você 
consiga um, informamos que o papel desse professor, apesar do título, é apenas ajudá-
lo(a) na escolha das disciplinas. Pode ser que algum Colegiado requeira a assinatura do 
Professor Tutor.  
Em relação às datas do período de intercâmbio a serem indicadas nos formulários de 
Afastamento e do Plano de Atividades Acadêmicas, não é necessário indicar os dias 
exatos de início e término do intercâmbio se você não souber, mas apenas o mês e o ano.  
 
Observe que os horários de atendimento pessoal na DRI são segunda-feira, das 14:00 
às 16:00 horas, e quarta-feira, das 10:00 às 12:00 horas. Não atenderemos, nem 
iremos receber ou entregar documentos fora desses horários.  
 

 
 

IMPORTANTE ! ! ! 
 

- O estudante de Mobilidade Livre NÃO recebe da Diretoria de Relações 
Internacionais - DRI nenhuma ajuda financeira, nem intervenção para obter isenção 
de taxas.  
- A DRI NÃO assina qualquer documento necessário à obtenção da Carta de Aceite, 
assim como, NÃO recebe ou envia documentos para as Universidades.  
- O contato do aluno que pleiteia Mobilidade Livre com o Setor de Intercâmbio da 
DRI só se dá a partir do momento em que o aluno apresenta à DRI a Carta de Aceite 
que ele obteve da instituição estrangeira.  
 
 
 
 
Atenciosamente,  
 

A Diretoria de Relações Internacionais da UFMG. 


