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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO BRASIL – MÉXICO - BRAMEX2/2016 

CHAMADA 005-2016 

 

O Diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 

Professor Fábio Alves da Silva Júnior, no uso de suas atribuições, torna pública esta Chamada 

de seleção de discentes da UFMG para a realização de intercâmbio internacional, no âmbito do 

Programa de Intercâmbio Brasil - México - BRAMEX2/2016, conforme as disposições a seguir 

estabelecidas. 

 

1 - DO OBJETIVO 

Promover o intercâmbio científico e cultural entre a Universidade Federal de Minas Gerais e 

instituições mexicanas parceiras, no âmbito do Programa de Intercâmbio Brasil-México - 

BRAMEX2/2016, proporcionando aos alunos de graduação uma experiência acadêmica 

internacional, que integrará o seu currículo e histórico escolar. 

 

2 - DO PÚBLICO ALVO 

Estudantes de graduação regularmente matriculados nos cursos da UFMG, que constam do 

Anexo I. O candidato deverá estar regularmente matriculado durante todo o processo de 

seleção e, obrigatoriamente, vinculado à UFMG durante todo o período de realização da 

mobilidade. 

 

3 – DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

3.1 O candidato deverá atender, conjuntamente, a todos os requisitos abaixo: 

3.1.1 Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação indicados no Anexo I 

desta Chamada e estar cursando disciplinas no primeiro semestre de 2016. 

3.1.2 Ter concluído com aprovação pelo menos 50% dos créditos necessários para 

integralização curricular do atual curso da UFMG, no qual está matriculado, até o dia da 

divulgação desta Chamada. 

3.1.3 Não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional com concessão de 

bolsa.  
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4 - DO NÚMERO DE VAGAS 

4.1 A UFMG selecionará até 8 (oito) candidatos que serão contemplados com as bolsas do 

Programa de Intercâmbio Brasil-México - BRAMEX2/2016, divididas da seguinte maneira: 

4.1.1 Até 6 (seis) vagas no Instituto Tecnológico de Roque, sendo 1 (uma) vaga para o 

candidato de um dos cursos equivalentes àqueles ofertados pela instituição, conforme descrito 

no Anexo I. Não havendo candidato selecionado para a vaga específica do curso, a mesma não 

poderá ser preenchida por candidato de curso diferente daquele acordado com a instituição e 

previsto no Anexo I. 

4.1.2 Até 2 (duas) vagas no Instituto Tecnológico de Nuevo León, para qualquer um dos cursos 

oferecidos pela instituição anfitriã, conforme descrito no Anexo I. 

4.2 O período para realização da mobilidade será de 1 (um) semestre, entre agosto e 

dezembro de 2016, respeitando-se o calendário da instituição que receberá o estudante. 

 

5 - DAS INSTITUIÇÕES ANFITRIÃS E DOS CURSOS 

A relação das instituições anfitriãs e dos cursos consta do Anexo I desta Chamada. 

 

6 - DA AJUDA FINANCEIRA  

6.1 O aluno selecionado terá isenção das taxas escolares nas instituições anfitriãs. 

6.2 O aluno selecionado para participar do Programa de Intercâmbio Brasil-México - 

BRAMEX2/2016 receberá ou a) bolsa mensal ou b) os benefícios garantidos pela universidade 

anfitriã, conforme a instituição para a qual o estudante se candidatar: 

6.2.1 O estudante selecionado para realizar mobilidade no Instituto Tecnológico de Roque terá 

hospedagem garantida em uma das casas de propriedade da instituição, além de 3 (três) 

refeições diárias, oferecidas 7 dias por semana, no refeitório universitário. 

6.2.2 O estudante selecionado para intercâmbio no Instituto Tecnológico de Nuevo León 

receberá, até o dia 15 de cada mês, bolsa mensal no valor mínimo de $4.500 (quatro mil e 

quinhentos) pesos mexicanos, que devem ser utilizados para gastos com hospedagem e 

alimentação.  

6.3 O aluno selecionado deverá contratar, sob sua responsabilidade, seguro de vida 

internacional de ampla cobertura que inclua, pelo menos, assistência médica por acidente, 

enfermidade e repatriação. 
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6.4 O deslocamento de ida e volta até a cidade de destino será de responsabilidade do aluno 

selecionado. 

6.5 Os alunos de graduação selecionados deverão assumir toda e qualquer despesa relativa à 

emissão de passaporte, obtenção de visto, seguro de vida internacional e eventuais viagens, 

bem como gastos adicionais incorridos pelos cônjuges, dependentes ou acompanhantes. 

6.6 A Diretoria de Relações Internacionais - DRI não concederá qualquer apoio financeiro ou 

complementação à bolsa recebida pelo estudante selecionado. 

 

7 – DOS PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DA CANDIDATURA 

7.1 As inscrições deverão ser feitas junto à DRI, da seguinte maneira: 

7.1.1 O candidato deverá realizar inscrição junto à DRI, preenchendo o formulário online 

próprio do Programa, somente entre os dias 07 e 10 de junho de 2016, disponível em:  

Candidatos ao Instituto Tecnológico de Roque 

https://docs.google.com/forms/d/1Ysvex6dkYzJCxRB3B0N_U_RTz-DjWLA1Eqrrx7CUvaI/viewform 

 

Candidatos ao Instituto Tecnológico de Nuevo León 

https://docs.google.com/forms/d/1dIz0zELFrTRcRMd7PfaPU9ou3JkaVZg9cLuvET0y-ko/viewform 

 

7.1.2 O prazo para preenchimento do formulário online encerra-se às 23:59 (horário de 

Brasília) do dia 10 de junho de 2016. 

Parágrafo primeiro: o candidato cujo preenchimento do formulário online de inscrição 

apresente incorreções ou dados incompletos, descumprindo assim o estabelecido no item 7 

desta Chamada, terá sua inscrição cancelada automaticamente, sem qualquer possibilidade de 

interposição de recurso. 

Parágrafo segundo: o candidato que preencher o formulário fora do prazo previsto nesta 

Chamada terá sua inscrição cancelada automaticamente, sem qualquer possibilidade de 

interposição de recurso. 

7.2 Uma vez feita a inscrição online, de acordo com o item 7.1.1 desta Chamada, o candidato 

deverá entregar pessoalmente a documentação requerida, qual seja: 

7.2.1 Formulário impresso específico do Programa, chamado de UFMG-BRAMEX, devidamente 

preenchido e disponível na página www.ufmg.br/dri. Por meio deste instrumento, o candidato 

deverá fornecer, proposta de mobilidade e informações sobre experiência acadêmica e/ou 

profissional.  

https://docs.google.com/forms/d/1Ysvex6dkYzJCxRB3B0N_U_RTz-DjWLA1Eqrrx7CUvaI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dIz0zELFrTRcRMd7PfaPU9ou3JkaVZg9cLuvET0y-ko/viewform
http://www.ufmg.br/dri
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7.2.2 Histórico Escolar emitido pela Seção de Ensino ou Colegiado de Graduação ou retirado do 

Sistema Minha UFMG, onde deve constar informações referentes à matrícula, ao RSG, à carga 

horária cursada e ao tempo de integralização dos candidatos inscritos no semestre em curso. 

7.2.3 Comprovante de matrícula atual. 

7.2.4 Comprovantes das atividades acadêmicas e/ou profissionais desenvolvidas. 

7.2.5 Certificado de proficiência linguística em espanhol. Serão aceitos os seguintes 

documentos:  

7.2.5.1 Certificado emitido pelo CENEX FALE/UFMG, mínimo de 60 pontos, cujo prazo de 

validade não tenha expirado  

7.2.5.2 Certificado DELE, nível mínimo pré-intermediário  

7.2.5.3 Histórico Escolar emitido pela Seção de Ensino/Colegiado de Graduação da UFMG, 

comprovando que o estudante tenha sido matriculado em disciplina de língua espanhola 

oferecida por um dos cursos de graduação da Universidade e que faz parte do currículo 

escolar. O documento somente terá validade se o candidato tiver sido aprovado na disciplina, 

que deve ter carga horária mínima de 60 horas e ainda, se os créditos já tiverem sido 

integralizados até a data da divulgação desta Chamada. 

Parágrafo único: O candidato que possuir dupla cidadania e que seja falante de língua 

espanhola, também deve apresentar um dos certificados que comprovem proficiência no 

idioma. 

7.3 Reunidos os documentos supracitados, o candidato deverá entrega-los pessoalmente na 

DRI, somente entre os 07 e 10 de junho de 2016, no horário de 9:00 às 11:30 ou de 14:00 às 

16:00. A documentação deverá ser colocada em um envelope devidamente identificado, com 

as seguintes informações: 

Programa de Intercâmbio Brasil-México - BRAMEX2/2016 
Nome do candidato 
Número de matrícula e curso na UFMG 
Endereço(s) de e-mail para contato 
 
Lista de documentos anexos: 
 
(  ) Formulário impresso específico do Programa -- UFMG-BRAMEX 
(  ) Histórico Escolar emitido pela Seção de Ensino ou documento similar, retirado do Sistema 
SIGA/MinhaUFMG 
(  ) Comprovante de matrícula atual 
(  ) Comprovantes das atividades acadêmicas 
(  ) Comprovantes das atividades profissionais desenvolvidas 
(  ) Certificado de proficiência linguística em espanhol  (  )CENEX  (  )DELE  (  )Histórico Escolar 
emitido pela Seção de Ensino/Colegiado de Graduação ou retirado do Minha UFMG 
 
7.3.1 O candidato deverá indicar, por meio da lista de anexos de que trata o item 7.3, quais 

documentos estão sendo entregues e disponibilizados para análise da Comissão de Avaliação. 
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7.4 Cada estudante poderá candidatar-se a somente 1 (uma) instituição. 

7.5 A DRI utilizará o correio eletrônico para comunicação com os candidatos, cabendo a estes a 

inteira responsabilidade pela indicação correta de seu endereço, atualizações e conferências 

durante toda sua participação no Programa de Intercâmbio Brasil-México - BRAMEX2/2016. 

 

8 – DA SELEÇÃO 

 

8.1 A seleção será feita em duas etapas, sob a supervisão da DRI, quais sejam:   

8.1.1 Primeira etapa (Eliminatória): verificação da adequação das inscrições a esta Chamada. 

Entende-se por adequação das inscrições, o cumprimento dos prazos previstos nesta 

Chamada, bem como o envio de toda a documentação requerida. 

Parágrafo primeiro: somente serão aprovados na primeira etapa os candidatos que atenderem 

às exigências desta Chamada. Serão excluídos automaticamente do processo seletivo os 

candidatos que tentarem fraudar ou burlar o mesmo, ou fornecerem qualquer informação 

inverídica, sendo estes responsabilizados pelo ato no âmbito da esfera administrativa, civil e 

criminal. 

Parágrafo segundo: aquele candidato que descumprir qualquer uma das exigências previstas, 

deixando de preencher o formulário online de inscrição e/ou enviar os documentos 

necessários, dentro do prazo previsto, estará automaticamente eliminado. 

8.1.2 Segunda etapa (Classificatória): avaliação das inscrições pelo Comitê de 

Internacionalização da DRI. Serão utilizados os seguintes critérios na segunda etapa: 

 

8.1.2.1 Análise do Rendimento Semestral Global – RSG. 

8.1.2.2 Análise da proposta de mobilidade. 

8.1.2.3 Análise de currículo (experiência acadêmica e/ou profissional). 

 

Parágrafo único: somente serão aprovados na segunda etapa os candidatos que atenderem às 

exigências desta Chamada. Serão excluídos automaticamente do processo seletivo os 

candidatos que tentarem fraudar ou burlar o mesmo, ou fornecerem qualquer informação 

inverídica, sendo estes responsabilizados pelo ato no âmbito da esfera administrativa, civil e 

criminal. 

 

9 – DO RESULTADO FINAL 

O resultado final do processo seletivo, contendo a lista de aprovados por ordem de 

classificação e com as notas da segunda etapa, assim como a lista de eliminados, será 

divulgado no dia 23 de junho de 2016 na página da DRI: www.ufmg.br/dri. 

http://www.ufmg.br/dri
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10 – DO DESEMPATE 

 

10.1 Serão tomados como critérios de desempate na Segunda Etapa de Seleção (item 8.1.2), 

na seguinte ordem e em conformidade com o parágrafo único do item supracitado: 

10.1.1 pontuação recebida no quesito Rendimento Semestral Global - RSG. 

10.1.2 proposta de mobilidade apresentada pelo candidato no formulário UFMG-BRAMEX. 

10.1.3 pontuação recebida no quesito currículo. 

10.1.4 RSG. 

10.1.5 carga horária integralizada. 

 

11 – DO ALUNO SELECIONADO 

11.1 O estudante selecionado receberá um e-mail da DRI, solicitando confirmação de 

participação no Programa e terá um prazo de 24 horas para responder, contadas a partir do 

recebimento da mensagem.  

11.2 Caso o aluno selecionado não possa realizar intercâmbio no período indicado nesta 

Chamada, será substituído por excedente, se houver.  

11.3 Não poderá participar do intercâmbio no exterior, o aluno selecionado que: 

11.3.1 estiver respondendo a processo administrativo disciplinar no âmbito da UFMG. 

11.3.2 estiver em situação irregular junto à Unidade Acadêmica. 

11.3.3 tenha confirmado participação em qualquer outro programa de intercâmbio gerenciado 

pela DRI. 

11.3.4 não atenda a qualquer uma das exigências previstas nesta Chamada. 

11.4 São obrigações do aluno selecionado para participar de intercâmbio internacional, no 

âmbito do Programa de Intercâmbio Brasil-México - BRAMEX2/2016: 

11.4.1 assinar o Termo de Compromisso da DRI e cumprir as obrigações previstas para o aluno 

selecionado, conforme o Anexo III desta Chamada. 

11.4.2 apresentar à DRI, até 60 (sessenta) dias após o final do intercâmbio, o relatório das 

atividades realizadas durante o período de estudos na universidade anfitriã conforme modelo 

de relatório disponibilizado no site da DRI. 
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11.4.3 cumprir na instituição anfitriã o equivalente a 12 créditos em atividades acadêmicas, 

apresentando desempenho satisfatório.  

Parágrafo primeiro: O descumprimento das obrigações sujeitará o aluno a responder processo 

administrativo disciplinar e a ressarcir os valores recebidos, caso tenha sido contemplado com 

bolsa.  

Parágrafo segundo: em caso de não cumprimento do equivalente a 12 créditos em atividades 

acadêmicas, o aluno deverá apresentar justificativa à DRI, aprovada pelo Colegiado do curso.  

11.5 Caberá ao Colegiado de curso deliberar sobre o aproveitamento das disciplinas e 

atividades acadêmicas desenvolvidas pelo aluno durante o intercâmbio, conforme Resolução 

03/2012 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG – CEPE. 

 

12 – DO GRAU DE RECURSO 

12.1 O prazo para impugnação desta Chamada ou interposição de recurso contra o resultado 

final do processo seletivo é de até 02 (dois) dias corridos contados a partir da data de 

divulgação do resultado na página da DRI: www.ufmg.br/dri. 

12.2 Os eventuais recursos ou impugnação deverão ser encaminhados para o e-mail 

recursos@dri.ufmg.br. 

12.3 O candidato, ao efetuar inscrição, estará manifestando ciência e concordância com os 

itens da presente Chamada, sendo de sua única e inteira responsabilidade a observância e 

cumprimento das regras estabelecidas. 

 

13 – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos nesta Chamada serão dirimidos pela Diretoria de Relações Internacionais da 

UFMG. 

 

Professor Fábio Alves da Silva Júnior 

Diretor de Relações Internacionais 

Universidade Federal de Minas Gerais 

06 de junho de 2016  

http://www.ufmg.br/dri
mailto:recursos@dri.ufmg.br
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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO BRASIL-MÉXICO - BRAMEX2/2016 

CHAMADA 005-2016 

ANEXO I 

Das instituições anfitriãs e dos cursos  

Recomenda-se ao candidato verificar o sítio eletrônico da universidade à qual o estudante 

pretende candidatar-se antes de realizar inscrição, a fim de obter informações sobre os cursos 

oferecidos. Para seu próprio interesse, o candidato deverá ainda conferir se os cursos 

disponíveis nas instituições anfitriãs possuem afinidade de área, semelhantes àquelas 

ofertadas na UFMG. 

Aos candidatos ao Instituto Tecnológico de Roque, ressalta-se que serão preenchidas até 06 

(seis) vagas, sendo 1(uma) para cada um dos cursos oferecidos pela instituição: 01 (uma) para 

Ing. en Agronomia; 01 (uma) para Ing. en Innovación Agrícola Sustentable; 01 (uma) para Ing.  

Hidrologica; 01 (uma) para Ing. en Gestión Empresarial; 01 (uma) para Ing. en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones; 01 (uma) para Ing. en Industrias Alimentarias. Poderão 

candidatar-se os estudantes dos cursos de graduação mencionados nesta Chamada e todos os 

candidatos concorrerão àquela vaga específica do curso ofertado pelo Instituto Tecnológico de 

Roque. 

Aos candidatos ao Instituto Tecnológico de Nuevo León, ressalta-se que serão preenchidas até 

02(duas) vagas, para estudantes de qualquer um dos cursos da UFMG mencionados nesta 

Chamada e equivalentes àqueles oferecidos pela instituição. 

 

MÉXICO 

Instituto Tecnológico de Roque 

Cursos: Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental (Ing. en Agronomia); 

Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental (Ing. 

en Innovación Agrícola Sustentable); 

Engenharia Civil, Engenharia Ambiental (Ing. Hidrologica); 

Administração, Turismo, Ciências Econômicas, Relações Econômicas Internacionais, 

Controladoria e Finanças, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Relações Públicas, 

Comunicação Social/Publicidade e Propaganda, Direito (Ing. en Gestión Empresarial); 

Sistemas de Informação, Ciências das Computação, Matemática Computacional, Estatística 

(Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicaciones); 

Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Química, Química Tecnológica, Nutrição (Ing. 

en Industrias Alimentarias). 
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Instituto Tecnológico de Nuevo León 

Cursos: Engenharia de Produção, Engenharia Química, Química Tecnológica (Ingeniería 

Industrial); 

Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Matemática Computacional, Engenharia de 

Sistemas, Estatística (Ingeniería en Sistemas Computacionales); 

Engenharia Mecânica, Engenharia de Sistemas, Engenharia Aeroespacial (Ingeniería 

Mecatrónica; Ingeniería Electromecánica); 

Engenharia Elétrica (Ingeniería Eléctrica); 

Administração, Controladoria e Finanças, Ciências Contábeis (Ingeniería Empresarial); 

Engenharia Ambiental, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Florestal (Ingeniería 

Ambiental).  
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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO BRASIL-MÉXICO - BRAMEX2/2016 

CHAMADA 005-2016  

 

ANEXO II 

O processo seletivo do Programa de Intercâmbio Brasil-México - BRAMEX2/2016 é constituído 

de duas etapas, conforme item 8 da Chamada. A tabela abaixo apresenta os critérios e a 

pontuação que serão considerados na segunda etapa e como critério de desempate: 

 

Avaliação do RSG 

Rendimento 
Semestral 
Global 

RSG entre 5 e 
4 

RSG entre 3,9 
e 3 

RSG entre 2,9 
e 2 

RSG entre 1,9 
e 1 

RSG entre 
0,9 e 0 

Média do RSG 
do candidato 

5,0 pontos 4,0 pontos 3,0 pontos 2,0 pontos 1,0 ponto 

 

Avaliação da proposta de mobilidade, das atividades acadêmicas e profissionais 

2º Etapa (10 pontos atribuídos pela Comissão Examinadora) 

Quesitos avaliados Deficiente Fraco Regular Bom Excelente 

1. Proposta de Mobilidade 
a) capacidade de argumentação; 
b) proposta de intercâmbio com 
justificativa. 
Total de 6 pontos 
 

0 pontos 1,0 
ponto 

2,0 
pontos 

4,0 
pontos 

6,0 
pontos 

2. Atividades acadêmicas - iniciação 
científica, monitoria, extensão, etc. 
Total de 2 pontos 

0 pontos 0,25 
pontos 

0,5 
ponto 

1,0 
ponto 

2,0 
pontos 

3. Atividades profissionais  
Total de 2 pontos 
 

0 pontos 0,25 
pontos 

0,5 
ponto 

1,0 
ponto 

2,0 
pontos 
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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO BRASIL-MÉXICO - BRAMEX2/2016 

CHAMADA 005-2016  

ANEXO III 

Dos compromissos do estudante selecionado no âmbito do Programa de Intercâmbio Brasil-

México – BRAMEX2/2016 

 

1 – DOS COMPROMISSOS 

1.1 Antes da saída para o intercâmbio 

a) Observar atentamente as regras estabelecidas na Chamada 005-2016. 

b) Apresentar documentação completa e correta à DRI em data estipulada por esta Diretoria. 

c) Apresentar à DRI o Plano de Atividades Acadêmicas, devidamente preenchido e assinado 

pelo Coordenador do Colegiado de curso. O aluno selecionado que não apresentar o Plano de 

Atividades devidamente preenchido, assinado e aprovado pela Coordenação do Colegiado de 

curso não poderá sair para intercâmbio. 

d) Ter cursado pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos créditos antes da saída para 

intercâmbio. 

e) Contratar seguro de vida internacional de ampla cobertura, isto é, que inclua, pelo menos, 

assistência médica e hospitalar em caso de acidente ou enfermidade, e repatriação. O aluno 

selecionado deverá apresentar comprovante de contratação antes de iniciar o período de 

mobilidade. 

 

1.2 Durante o intercâmbio 

a) Arcar com os custos de emissão de passaporte, obtenção de visto, seguro de vida 

internacional de ampla cobertura e outras despesas pessoais, relativas ao período de 

intercâmbio. 

b) Cursar as disciplinas e desenvolver as atividades previamente selecionadas no Plano de 

Atividades Acadêmicas e devidamente pré-aprovadas pelo Colegiado de curso, observando o 

mínimo exigido, ou seja, atividades acadêmicas equivalentes a 12 créditos com 

aproveitamento satisfatório. 

c) Observar o regulamento das instituições anfitriãs e zelar pelo decoro acadêmico. 

d) Divulgar a UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais e o Brasil na instituição estrangeira anfitriã. 

 

 



 

12 
 

1.2 Após o intercâmbio 

a) Responder e enviar por e-mail à DRI o questionário de avaliação do intercâmbio e o guia 

prático. A DRI enviará os formulários por e-mail ao intercambista no momento oportuno. 

b) Retornar à UFMG para concluir seu curso de graduação no semestre imediatamente 

subsequente ao término do período de intercâmbio. 

c) Auxiliar os futuros intercambistas na sua preparação para intercâmbio no exterior. 

 

2 – DAS SANÇÕES 

a) O descumprimento dos compromissos assumidos sujeitará o estudante selecionado a 

responder a processo administrativo disciplinar através do Programa de Intercâmbio Brasil-

México – BRAMEX2/2016. 

 

 

 

 

 


