
 



 

 

Prezado(a) estudante,  

 Elaboramos este guia com o objetivo de informá-lo(a) sobre seu processo de 

mobilidade internacional e orientá-lo(a) sobre as providências a serem tomadas para que 

ele ocorra de forma tranquila e satisfatória. Salientamos que é fundamental que você 

tenha uma postura proativa e atenta, empenhando-se ao máximo na busca de 

informações sobre sua mobilidade. 

Nas páginas seguintes, as etapas necessárias para a realização de seu intercâmbio 

estão detalhadas. Esperamos que, seguindo este guia, você possa concluir sua candidatura 

e realizar um intercâmbio rico em experiências e aprendizados. Portanto, leia-o 

integralmente, com muito cuidado e atenção. Ele reúne todas as etapas pelas quais você 

passará antes, durante e após seu intercâmbio, no que se refere à UFMG. Mantenha-o 

com você e consulte-o ao longo do processo, caso surjam quaisquer dúvidas.  

 

Atenciosamente,  

Setor de Mobilidade 

Diretoria de Relações Internacionais 

Universidade Federal de Minas Gerais 
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1. Confirmação de Participação 

 Após cada rodada de alocação, o sistema de gestão importa os alunos selecionados 

para orientação. Nesta etapa, a equipe de Mobilidade enviará aos alunos um e-mail de 

“Confirmação de Participação”. Para que a DRI possa tomar providências quanto à sua 

nomeação e dar início a seu processo de orientação você deverá confirmar sua 

participação no sistema de gestão de intercâmbio, através da aba “Meus Intercâmbios” 

no SIGA. 

 

ATENÇÃO:   

 A seleção e confirmação da vaga durante a rodada de alocação significa que você 

não mais participará das demais rodadas de alocação do presente processo seletivo. 

 A confirmação de participação no sistema de gestão (depois de recebido o e-mail 

solicitando a confirmação), deverá ser feita o quanto antes, para que as orientações 

possam ser iniciadas. 

 

2. Encontro de Orientação 

 O Setor de Mobilidade realizará dois encontros no campus Pampulha, em diferentes 

turnos, a fim de sanar dúvidas e explicar o processo de orientação aos estudantes 

habilitados. É extremamente recomendada a participação de todos os alunos. As 

informações sobre datas e horários serão enviadas por e-mail. 

 Os alunos que participarem receberão certificado de participação. 

      

3. Nomeação 

 Confirmada a participação, a DRI realizará sua nomeação para a universidade de 

destino. As universidades, então, responderão confirmando a nomeação dos estudantes. 

https://sistemas.ufmg.br/configuracao-curricular/?bkmk=


 

 

Isso significa que seu processo de intercâmbio está oficialmente aberto na universidade 

estrangeira.  

 

4. Orientações para Candidatura 

 Após a confirmação da nomeação você receberá o e-mail de “Orientações de 

Candidatura”. Este e-mail compreenderá as informações específicas de sua candidatura, 

assim como alguns documentos e modelos adicionais (fact sheets, brochuras, etc). O 

campo para aceite do termo de compromisso será liberado mediante o recebimento 

desse e-mail. 

 O termo de compromisso é o primeiro passo de sua documentação e reúne as 

obrigações referentes à sua participação em nossos programas de mobilidade. A 

concordância com o “Termo de Compromisso” pelo SIGA é imprescindível para o início 

do processo de candidatura. Enquanto esta etapa não for realizada, o campo para upload 

da documentação não será aberto.  

 

5. Informações Suplementares 

 No período adequado, a DRI enviará a você um e-mail intitulado “Informações 

Suplementares”. Nele você obterá as informações dos demais estudantes da UFMG que 

estarão viajando no próximo semestre para a mesma instituição que você, caso se 

aplique. Além disso, você também receberá os “Guias Práticos” de alguns estudantes que 

já retornaram. Nesses guias você encontrará informações sobre o clima, custo de vida, 

entre outras informações pertinentes à sua estadia.  

 Somente após o recebimento deste e-mail o campo para Upload dos Documentos 

de Candidatura será aberto. 

 

6. Documentos de Candidatura 



 

 

Após o recebimento das orientações específicas de candidatura, cada estudante 

deverá providenciar a documentação exigida assim como realizar os devidos 

procedimentos requisitados. Cumpridas essas demandas, a candidatura do aluno é 

efetivada e ele deve esperar uma resposta de aceite ou não pela universidade de destino. 

 Cada programa e instituição de ensino exige o envio dos documentos de 

candidatura por meios e prazos específicos. A documentação solicitada por sua 

universidade de destino será enviada em breve. Note que todos os documentos de 

candidatura, independente da forma de aplicação, devem ser anexados no campo 

específico do sistema, “Documentos de Candidatura”, em pasta zipada, para 

conhecimento e aprovação da DRI. Todos os documentos devem estar completamente 

legíveis. 

  A DRI irá avaliar e aprovar a documentação anexada. 

 

 Observações importantes: 

● Caso a universidade de destino solicite o envio da documentação 

exclusivamente por correio o aluno deverá entregá-la à DRI em um envelope 

lacrado, dentro do prazo informado e nos horários de atendimento 

presencial. 

● Atente-se ao prazo estabelecido no e-mail de orientação. O não 

cumprimento do prazo especificado pode impedir o prosseguimento do 

processo de intercâmbio e a participação em editais posteriores. 

● Aconselhamos fortemente que o estudante entregue a documentação com a 

maior antecedência possível, a fim de evitar imprevistos.  

 

7. Declaração de Condições Financeiras 

 Em seguida, o responsável que manterá você financeiramente no exterior deverá 

preencher a declaração de condições financeiras, que será enviada juntamente com as 

orientações para candidatura. Não importa o vínculo que esta pessoa tenha com você. O 



 

 

documento pode ser preenchido e assinado pelo próprio estudante, caso o mesmo seja 

financeiramente responsável por sua mobilidade. 

 O objetivo da declaração é reiterar que o estudante e/ou seu responsável garante 

que possui meios para manter-se / mantê-lo na universidade de destino pelo período 

previsto da mobilidade, de acordo com o disposto no item 10.2 do Edital Unificado 

004/2019.  

 O recebimento de bolsas ou auxílios de qualquer natureza não exime o estudante 

do preenchimento e upload do formulário.  

 Não é necessário anexar comprovantes. 

 A declaração deverá ser anexada no campo “Documentos de análise financeira”, no 

sistema, e precisa ser aprovada pela DRI para que se dê continuidade ao processo de 

intercâmbio. 

 

8. Auxílio financeiro 

 Para os programas de mobilidade acadêmica internacional, a nível de graduação, 

gerenciados pela DRI e oriundos do Edital Unificado, apresentam-se três modalidades de 

auxílio financeiro. São elas: 

Escala Estudantil 

  Os estudantes participantes do programa Escala Estudantil receberão, mediante 

disponibilidade orçamentária, um auxílio da UFMG destinado à contratação de seguro-

saúde e compra de passagens. Esse auxílio requer, necessariamente, que TODOS os alunos 

selecionados pelo programa se submetam à avaliação socioeconômica da Fundação 

Mendes Pimentel (FUMP). Em caso de disponibilidade orçamentária, os valores serão 

informados posteriormente. 



 

 

 Para o recebimento deste auxílio a DRI solicitará, em momento oportuno, as 

informações e documentos necessários. Favor não enviar os documentos antes que os 

mesmos sejam solicitados.  

1. Cópia do CPF;   

2. Preenchimento da planilha “Dados Bancários”, enviada junto aos documentos de 

candidatura; 

3. Comprovante de conta corrente em SEU NOME; 

 ATENÇÃO: 

 O comprovante de conta corrente deverá conter tão somente os dados da agência, 

conta e nome do titular (ex: cópia do cartão, contrato de abertura, extrato da conta). Os 

dados NÃO PODEM incluir o código de segurança de três dígitos.  

Minas Mundi 

 Para alunos socioeconomicamente classificados pela FUMP e selecionados para 

intercâmbio durante o segundo semestre, existe a possibilidade, mediante 

disponibilidade orçamentária, de auxílio financeiro por parte da DRI. Os critérios para 

recebimento das bolsas, caso se aplique, serão informados aos estudantes em momento 

oportuno.  

 Alunos que viajarão no primeiro semestre, assim como estudantes não classificados 

como carentes pela FUMP, não poderão ser contemplados pelo auxílio. O valor e a 

abrangência das bolsas serão determinados e comunicados posteriormente.   

Santander Universidades 

 Os alunos alocados nas vagas contempladas com a bolsa oferecida pelo Santander 

Universidades receberão quantia a ser definida pelo Programa. A UFMG indicará os alunos, 

os quais deverão observar as orientações do programa (termo de adesão, princípios gerais 

e demais obrigações do estudante).  

 



 

 

 ATENÇÃO: 

 Reforçamos que o valor dos auxílios e/ou bolsas concedidas podem não ser 

suficientes para a manutenção integral do aluno em intercâmbio. Desse modo, 

aconselhamos que o estudante se prepare financeiramente para arcar com gastos 

superiores ao valor recebido, se for o caso.  

 

9. Carta de Aceite e Visto 

 A “Carta de Aceite” representa o aceite do aluno pela instituição de destino. Após a 

análise da candidatura do aluno, a universidade informará o aceite e enviará uma Carta 

confirmado a mobilidade internacional.  Em geral, a universidade estrangeira encaminha a 

Carta de Aceite diretamente ao aluno, por meio físico e/ou e-mail. A data de envio desses 

documentos varia entre universidades. A DRI não possui informações sobre o prazo de 

cada universidade. É possível também que estas Cartas sejam enviadas à DRI, caso em que 

as remeteremos aos alunos. 

 Assim que receber sua carta de aceite certifique-se de anexar a mesma no campo 

adequado do sistema e notificar a equipe da DRI por e-mail para que possamos aprová-la. 

Trata-se de documento crucial para a retirada do visto.  

    Para alunos Minas Mundi e Santander a mensagem deverá ser enviada para: 

 minasmundi@dri.ufmg.br 

 Para alunos AUGM – Escala Estudantil a mensagem deverá ser enviada para: 

 augm@dri.ufmg.br  

 Para cursar um semestre acadêmico no exterior é necessário obter um Visto de 

Estudante. A DRI não participa do processo de obtenção de visto. 

 Para se informar devidamente sobre os procedimentos de retirada do visto, que são 

particulares de cada país, você deve entrar em contato diretamente com o consulado de 

mailto:minasmundi@dri.ufmg.br
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seu país de destino. Há consulados que não estão localizados em Belo Horizonte e os 

procedimentos para obtenção de visto podem variar de tempos em tempos. 

  

10. Declaração de Intercâmbio 

 Após a aprovação por parte da DRI dos seus documentos de candidatura ficará 

disponível para emissão sua “Declaração de Intercâmbio” em “Meus documentos 

autenticáveis” no SIGA. A declaração é fundamental para que você consiga realizar o 

afastamento no colegiado.  

 

11. Documentos Finais 

 Para finalizar o processo pré-intercâmbio a DRI enviará a você, em momento 

oportuno, e-mail com orientações sobre os “Documentos Finais”. Os documentos finais 

consistem em: “Seguro Saúde”, “Plano de Atividades Acadêmicas” e “Formulário de 

Afastamento”. Eles deverão ser devidamente preenchidos, assinados, carimbados e 

anexados no formato PDF, em pasta zipada, no campo de mesmo nome, indicado do 

sistema. 

 

Escala Estudantil  

O estudante é encarregado de comprar sua passagem, seja de avião ou de ônibus. A 

passagem de ida e volta deverá ser comprada de Belo Horizonte ou Montes Claros para a 

cidade onde realizará intercâmbio. Casos fora dessa situação devem ser negociados com a 

DRI mediante justificativas.  

 

Seguro-saúde 

A DRI exige que todos os intercambistas contratem um seguro saúde que cubra os 

requisitos mínimos elencados no Termo de Compromisso, para todo o período em que 

estiverem no exterior: 

- Repatriação médica e funerária; 

https://sistemas.ufmg.br/aluno-grad/docautenticavel/consultarDocumentosAutenticaveisAluno.seam?bkmk=
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- Cobertura por acidente e enfermidade. 

 Essas disposições podem ser apresentadas de forma diferente, como por exemplo: 

regresso sanitário, translado de corpo ou repatriação de restos mortais.   

 A comprovação da contratação deverá se dar através do envio da apólice do seguro 

que apresente os requisitos básicos solicitados e a comprovação da aquisição da 

cobertura pelo estudante. 

 ATENÇÃO: É importante notar que o período de contratação do seguro deve incluir 

a viagem de ida e o retorno ao Brasil. 

 Alunos do Escala Estudantil deverão TAMBÉM preencher e apresentar o item 2 do 

formulário EE1 como confirmação de contratação do seguro saúde. O documento deverá 

ser enviado à universidade de destino com cópia para augm@dri.ufmg.br. 

 Algumas universidades possuem o próprio seguro-saúde, o qual deverá ser 

contratado no país de destino. Neste caso, você deverá informar à DRI, por e-mail, o 

motivo pelo qual seu upload de documentos finais estará incompleto no SIGA. Eles serão 

reprovados para que, assim que chegar à universidade de destino e obter o seguro, você 

possa realizar o upload de todos os documentos em conjunto. Lembrando que é 

imprescindível que você realize o upload da documentação completa.  

 

Plano de Atividades Acadêmicas 

 O Plano de Atividades Acadêmicas é o documento em que você listará as 

atividades/disciplinas que cumprirá na universidade estrangeira. A escolha das disciplinas a 

serem cursadas durante o intercâmbio cabe exclusivamente ao aluno, o qual deverá se 

informar e pesquisar em quais possui interesse. A DRI não fornece informações sobre 

grade curricular estrangeira, nem disciplinas possíveis de serem cursadas.  

 O Plano deverá ser pré-aprovado pelo seu colegiado, com carimbo e assinatura do 

coordenador. É possível que algumas universidades tenham seu próprio modelo de Plano 

de Atividades Acadêmicas (Learning Agreement). Nesse caso o aluno poderá fazer o 

upload do mesmo, desde que contenha todas as informações constantes no modelo 

disponibilizado pela DRI, e seja aprovado e carimbado previamente por seu colegiado 
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(coordenador acadêmico). Caso a instituição de destino exija a assinatura da DRI no Plano 

de Atividades (coordenador institucional), basta o aluno solicitar ao Setor de Mobilidade, 

desde que o colegiado já tenha aprovado e assinado o documento. 

 Você deverá cumprir um mínimo de créditos durante o semestre de intercâmbio. 

Para as universidades europeias o mínimo exigido é de 20 créditos ECTS, para instituições 

norte-americanas são exigidos 12 créditos e, para as demais, 180 horas/aula. A DRI não 

possui informações sobre a conversão de créditos/horas entre as universidades.  

 

 ATENÇÃO: 

 Para alunos do Escala Estudantil, o Plano de Atividades Acadêmicas corresponderá 

ao formulário EE2, o qual deverá ser aprovado, assinado e carimbado pelo Coordenador 

do curso (coordenador acadêmico).  

 Em seguida, submeta o documento à DRI através do e-mail augm@dri.ufmg.br 

(com assunto: “formulário EE2”) para aprovação do coordenador institucional. 

Certifique-se de cumprir o mínimo de créditos exigidos, conforme descrito acima.  

 

Formulário de Afastamento 

  Para garantir a manutenção de seu vínculo com a UFMG será necessário realizar seu 

afastamento para intercâmbio no colegiado do curso. Somente com o afastamento o 

colegiado poderá considerar suas notas para integralização, mediante seu retorno. Para 

realizar o afastamento você deverá se dirigir a seu colegiado portando: “Carta de Aceite”, 

“Plano de Atividades Acadêmicas”, “Declaração de Intercâmbio” emitida através do SIGA, 

e uma cópia do “Formulário de Afastamento”. Certifique-se de que a documentação 

carimbada e assinada seja digitalizada para que seja anexada no sistema. Nenhum 

documento físico é necessário.  

 O afastamento terá, no máximo, o mesmo período estabelecido na Carta de Aceite. 

mailto:augm@dri.ufmg.br


 

 

 Ressalta-se que a RESOLUÇÃO Nº 03/2012, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012, 

estabelece o máximo de 4 semestres de afastamento para intercâmbio de um mesmo 

aluno, sendo eles consecutivos ou não. É de responsabilidade do estudante acompanhar o 

processo de afastamento com seu colegiado. 

 

12. Moradia e alimentação 

 Estudantes selecionados pelo Escala Estudantil receberão auxílio para moradia e 

alimentação da universidade anfitriã, de acordo com as regras do programa. A forma de 

auxilio é critério de cada instituição e, assim como demais informações, será repassada aos 

estudantes à medida que se tornarem disponíveis durante o processo de orientação. 

 No âmbito dos acordos bilaterais (Minas Mundi e Santander) não é prevista 

qualquer tipo de interferência nos trâmites de acomodação ou alimentação, tanto por 

parte da DRI quanto da instituição anfitriã. 

 Algumas universidades auxiliam os estudantes na procura por moradia, informando 

sites onde é possível encontrar acomodações estudantis, ou mesmo dispõem de 

acomodações próprias, assim como a UFMG, que dispõe da Moradia Estudantil. O acesso 

dos estudantes intercambistas a tais moradias varia de universidade para universidade, 

frequentemente mediante o pagamento de taxas.  

 Para se inteirar sobre as informações que sua universidade de destino dispõe sobre 

o assunto, recomendamos que leia quaisquer anexos encaminhados com os documentos 

de candidatura, ou entre em contato diretamente com a universidade de destino, através 

do site e informações de contato disponibilizadas. 

 Encorajamos que você seja proativo no contato com sua universidade e procure 

essas informações o quanto antes, de forma a maximizar suas oportunidades de conseguir 

melhores condições de acomodação. 

 



 

 

13. Adaptação ao Intercâmbio e Alteração do Plano de Estudos 

 Após o início de sua mobilidade, a DRI enviará a você um e-mail de “Adaptação ao 

intercâmbio”. É possível que, ao chegar em sua universidade de destino, seja necessário 

que você altere seu plano de atividades acadêmicas, devido à incompatibilidade de 

horários, oferta de vagas, entre outros. Nesta situação, você deverá preencher novo 

“Plano de Atividades Acadêmicas”, com todas as atividades que serão cursadas por você. 

Assegure-se de que seu novo plano ainda atenda a exigência mínima de créditos. Planos 

abaixo do mínimo não serão aceitos.  

 O recebimento do e-mail de “Adaptação ao intercâmbio” irá liberar o campo para 

que você insira o novo “Plano de Atividades Acadêmicas”. 

 Você deverá encaminhar o plano diretamente ao seu colegiado, para aprovação. 

Quando aprovado, realize o upload do novo plano em “Alteração no Plano de Estudos” no 

sistema e notifique por e-mail o Setor de Mobilidade para que possamos aprovar o 

documento. 

 ATENÇÃO: 

 Para estudantes do Escala Estudantil a alteração do Plano de Atividades 

Acadêmicas se dá através do formulário AUGM EE3. O processo permanece o mesmo. 

 

14. Formulários Pós-intercâmbio 

 Durante seu intercâmbio você receberá da DRI um e-mail solicitando o 

preenchimento dos “Formulários Pós-intercâmbio”.  

 Esta etapa consiste em dois passos: Primeiro, você deverá preencher o Guia Prático 

(que será enviado em anexo ao e-mail), no qual você tem a oportunidade de relatar suas 

experiências, fornecendo informações práticas sobre a cidade e a instituição em que 

realizou intercâmbio para os próximos estudantes que participarão do Programa. 



 

 

 O guia deverá ser inserido no sistema, no campo nomeado “Formulários Pós-

intercâmbio”, juntamente com os CARTÕES DE EMBARQUE ida e volta.  

 Em seguida, o estudante deverá preencher o forms de “Avaliação de Intercâmbio” 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI7PFSvU1aw43UZ3nH6L35DtgjzA40JGT8Pb

YOMaS4eiHXkQ/closedform), que objetiva fornecer informações para o desenvolvimento 

do programa. Uma das informações solicitadas será o valor das passagens. Certifique-se de 

guardar os comprovantes de compra durante todo o período de intercâmbio. 

 É importante salientar que seu Certificado de Notas somente poderá ser 

encaminhado ao colegiado depois de aprovado o upload do guia e cartões de embarque 

no sistema, e conferido o preenchimento do formulário de avaliação.   

 

15. Certificado de Notas 

 A universidade anfitriã, após o fim da mobilidade, encaminhará à DRI e/ou 

entregará diretamente a você seu “Certificado de Notas”. Esses Certificados podem chegar 

por correio e/ou e-mail, e seus prazos de envio variam de universidade para universidade. 

Caso exista alguma urgência para o envio de suas notas, recomendamos que entre em 

contato com o serviço de relações internacionais da universidade de destino. 

Frequentemente as notas são enviadas diretamente à DRI, que lhe contatará para informá-

lo dos procedimentos de recebimento do documento original, caso se aplique. 

 A DRI não envia ao colegiado certificados apresentados pelos próprios alunos, 

sejam cópias físicas, digitalizadas ou uploads no sistema, a não ser que a versão física 

apresentada seja a original. Fora este último caso, as notas encaminhadas ao colegiado 

serão exclusivamente aquelas que recebemos diretamente da universidade parceira. 

 Assim que toda sua documentação de intercâmbio tiver sido devidamente 

preenchida e validada pelos órgãos competentes, anexada ao sistema e aprovada pela 

DRI, e cumpridas as cláusulas do termo de compromisso, seu Certificado de Notas será 

encaminhado ao colegiado. Você será notificado por e-mail para que possa acompanhar o 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI7PFSvU1aw43UZ3nH6L35DtgjzA40JGT8PbYOMaS4eiHXkQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI7PFSvU1aw43UZ3nH6L35DtgjzA40JGT8PbYOMaS4eiHXkQ/closedform


 

 

processo junto ao mesmo. A avaliação dos créditos cumpridos em intercâmbio, e seu 

aproveitamento ou não, é de inteira responsabilidade do colegiado. 

 Cumprir os créditos exigidos significa ser APROVADO nas disciplinas que compõem 

seu plano. Caso, por exemplo, você tenha selecionado disciplinas que totalizam 26 créditos 

ECTS, porém somente tenha sido aprovado em disciplinas que totalizam 19 créditos ECTS 

(para universidades europeias), você não cumpriu com o mínimo de créditos exigidos em 

seu termo de compromisso.  

 

 ATENÇÃO: 

 Caso você não tenha preenchido toda a documentação corretamente, suas notas 

ficarão retidas, e somente poderão ser encaminhadas após a regularização de seu 

processo de intercâmbio. 

 Caso o aluno não tenha cumprido os créditos exigidos, tendo ele recebido algum 

tipo de bolsa/auxílio, ele deverá restituir integralmente o valor recebido, condição para 

que seu certificado seja encaminhado ao colegiado. Nesse caso, o certificado será 

acompanhado de ofício informando o não cumprimento dos créditos exigidos. A não 

entrega de seu certificado não será a única sanção imposta. 

  

16. Atendimento 

 Para sanar demais dúvidas não respondidas pelo presente guia, você pode recorrer 

ao Setor de Mobilidade da DRI: 

 

E-mail para o Programa Minas Mundi e 

Santander Ibero-Latino Americanas:  

minasmundi@dri.ufmg.br   

E-mail para o Escala Estudantil- AUGM: 

augm@dri.ufmg.br 

 

Telefone de Contato:  

mailto:minasmundi@dri.ufmg.br
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(31) 3409 3275/4640  

Horário de Atendimento Presencial: 

Segunda-feira de 14h às 16h 

Quarta-feira de 10h às 12h

Para receber atendimento presencial você deverá comparecer à DRI nos 

horários indicados. Caso, em situação de extrema urgência, você não possa 

comparecer nos horários informados, entre em contato pelos e-mails acima 

informando sua situação e solicitando atendimento fora do horário regular. Seu pedido 

será analisado e respondido. 

 

 

 

 

Setor de Mobilidade 

Diretoria de Relações Internacionais – DRI 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG  

 

 

 

 

 


