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Prepare-se!
Antes de tentar um intercâmbio, faça um exame de proficiência na 
língua de acordo com o teste exigido, em edital, para o país que você 
deseja ir. Você precisará do teste no ato da inscrição. 
Para ter informações das vagas oferecidas nas universidades e dos 
testes exigidos, CONSULTE OS EDITAIS DOS ANOS ANTERIORES!

Não deixe nada passar!
Leia o edital atentamente e se tiver alguma dúvida, procure o Setor 
de Comunicação da DRI. 

Evite transtornos!
Quando for preencher o formulário, coloque tudo certinho.

Agora é com você!
Depois de ler o edital é hora de preencher o formulário de candidatura, que estará 
disponível no sistema do Minha UFMG. 
Ah! Não esqueça o exame de proficiência. Sua inscrição só será aprovada se ele for 
anexado na plataforma Minha UFMG. 
Não sabe como mexer no sistema? Relaxa! A DRI irá disponibilizar um passo a passo 
no site para mostrá-lo como se faz! Acesse www.ufmg.br/dri

A não submissão do 
certificado minhaufmg 
impossibilitará o 
passo seguinte

A hora tão esperada!
Depois da primeira etapa prevista em edital, a DRI vai divulgar a lista 
dos aprovados no site. Verifique se sua matrícula está lá para poder 
dar seguimento na candidatura. 

A segunda etapa consiste em uma arguição oral dos estudantes selecio-
nados na primeira etapa, segundo critérios estabelecidos pelo Comitê de 
Internacionalização da UFMG.

Depois de preencher o questionário você terá que levar alguns 
documentos na FUMP. 
Leve todos os documentos conforme instruções da FUMP e não fique 
para trás! 

A FUMP vai enviar para a DRI o resultado da classificação socioeconômi-
ca de cada estudante. 

A DRI vai entrar em contato com o estudante para informar, individual-
mente, sobre o resultado das bolsas pleiteadas. 

Se você confirmar a sua ida nesse prazo e depois desistir, você não 
poderá participar de nenhum edital da DRI durante o período de 2 anos. 

Depois de seguir todos os passos você terá que confirmar o seu interes-
se em realizar o intercâmbio. Então, se você quiser desistir você terá 
esse prazo para informar da sua desistência.  

Se você ainda não se 
submeteu à análise socioe-
conômica da FUMP, sua 
inscrição deverá ser realizada 
exclusivamente pelo site da 
FUMP, na aba INTERCÂMBIO 
INTERNACIONAL. 

O resultado final do processo seletivo, contendo a lista de aprovados, a 
lista de excedentes prioritários, a lista de excedentes potenciais e a lista 
dos eliminados será divulgado na página da DRI. 
 Acompanhe nosso site. 

Você sabia que o CENEX da FALE 
oferece alguns exames que são 
aceitos no Minas Mundi? As 
inscrições para esses testes, 
geralmente, são no começo do 
ano. FIQUE ATENTO!

Não foi aprovado na primeira 
etapa e quer recorrer? Então 
não perca tempo, pois você 
tem 10 DIAS CORRIDOS, 
contados a partir da data de 
divulgação do resultado da 
primeira etapa, para enviar o 
recurso, via e-mail, para a 
DRI. 

você sabia?
A DRI disponibiliza um 
cronograma de atividades, 
após o resultado final, que 
tem como objetivo facilitar a 
organização dos alunos 
quanto aos prazos e trâmites 
no âmbito do Programa Minas 
Mundi.

#ficaadica
Chegue 30 minutos antes da entrevista 
e leve a documentação original, que 
comprove as experiências acadêmicas 
e profissionais que você descreveu no 
formulário de inscrição. 

Passo a passo minas mundi
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Passo questionário
Todo estudante, no âmbito do Minas Mundi, pode pleitear auxílio financei-
ro do Fundo de Apoio ao Intercâmbio Internacional Discente da UFMG 
(FUMP). O prazo para concorrer ao apoio será de 15 dias corridos após a 
data de divulgação do resultado final, que será disponibilizado no site da 
DRI.

Se você é um aluno Fumpista e tem questionário em vigor no prazo 
requerido pelo edital do apoio, seu questionário será preenchido 
automaticamente. Mas se você está com avaliação vencida, compareça 
à FUMP e renove-a. Receberão a bolsa os alunos classificados nos 
níveis I, II e III.
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Entrega de documentacão

faca proficiência

atencão


