
 
 

 

Programa de Mobilidade Internacional para Estudantes de Pós-Graduação da Rede 

de Macro Universidades Públicas da América Latina e Caribe 

X Convocatória 

Procedimento de Candidatura para Estudantes 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFMG disponibiliza, a seguir, o passo-a-passo 

para os candidatos desta Universidade interessados na X Convocatória da Rede de Macro 

Universidades Públicas da América Latina e Caribe, para a obtenção da Carta de 

Indicação/Nomeação da UFMG. 

Para obter a Carta de Indicação/Nomeação da UFMG, os candidatos devem:  

1. Ler atentamente todas as informações disponíveis no endereço eletrônico da Rede MACRO de 

Universidades Públicas da América Latina e Caribe no link (www.redmacro.unam.mx); 

2. Enviar para a DRI, por meio do e-mail programas@dri.ufmg.br, os documentos listados abaixo:  

a) Anexo II da X CONVOCATORIA GENERAL DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD EN EL 

POSGRADO (PMP) DE LA RED DE MACROUNIVERSIDADES PÚBLICAS DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE – “Formato de Solicitud”- devidamente preenchido e assinado pelo candidato;  

b) Anexo III da X CONVOCATORIA GENERAL DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD EN EL 

POSGRADO (PMP) DE LA RED DE MACROUNIVERSIDADES PÚBLICAS DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE – “Formato de Plan de Trabajo”- devidamente preenchido e assinado pelo 

coordenador da Secretaria de Pós-Graduação ou professor orientador da pesquisa na UFMG. 

c) Declaração da Secretaria do Programa de Pós-Graduação ou Histórico Acadêmico do portal 

minhaUFMG, que comprove a conclusão de pelo menos 30% dos créditos da pós-graduação ou 

especialização até o momento da apresentação da candidatura.  

O e-mail deve conter arquivo único, em formato PDF, e ser nomeado da seguinte forma: 

REDMACRONOMESOBRENOME, como por exemplo, REDMACROMARIASILVA.  

3. Preencher o formulário que será disponibilizado pela DRI após a conferência da documentação.  

4. Comparecer à Diretoria de Relações Internacionais/UFMG para retirada da Carta de 

Indicação/Nomeação. O candidato será informado por e-mail da disponibilidade do documento e 

sua retirada deve ocorrer somente durante os horários de atendimento desta Diretoria (Segunda-

feira: 14:00 h as 16:00 h e Quarta-feira: 10:00 h as 12:00 h). 

5. Caso o estudante seja selecionado, deverá entrar em contato com a DRI-UFMG para 

formalização de procedimentos internos. 

Informações adicionais através do e-mail: redmacroualc@gmail.com 
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