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-Candidatura por 
programa

-Submissão de 
carta de intenção e 

video pitch

-Candidatura por 
língua (Minas Mundi)

-Submissão de 
certificados e/ou 

declarações

Um resumo da história dos editais de mobilidade
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01Leia o edital
-Leia todas as seções
-Leia todos os anexos
-”Saber onde está se metendo” é a parte mais 
importante



● DO PÚBLICO-ALVO E DOS 
REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

● DO PROCESSO SELETIVO
● DAS INSCRIÇÕES E 

PROCEDIMENTOS PARA 
SUBMISSÃO DE CANDIDATURA

● DA AVALIAÇÃO

● DAS DESPESAS COM A 
MOBILIDADE

● CRONOGRAMA
● TODOS OS ANEXOS!

Leia com bastante atenção...

Baseado no EDITAL UNIFICADO PARA 
PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE 
MOBILIDADE INTERNACIONAL 2019 - 2020

Sempre tenha o edital mais 
recente como base, mas espere 
que algo mude de um ano para 
o outro!
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Participe de 
atividades 

extracurriculares
Um dos novos critérios de pontuação é a 

análise curricular



Atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão

Monitoria 
de 

graduação

Iniciação 
Científica

Grupo de 
Pesquisa

Projeto de 
extensão

Participação em 
eventos

Organizador
Apresentador

Ouvinte

Atividades profissionais 
correlatas ao curso

Estágio 
não-obrigatório

Trabalho

Publicações

Artigo científico
Peça teatral

(capítulo de) Livro

DISCLAIMER: isso 
não quer dizer que 
você deva fazer as 
atividades apenas 
pelo certificado!



Tenha tudo 
documentado!
Tenha comprovação válida de toda e 
qualquer atividade “extra” que você fez 
durante a graduação
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➔ O Edital Unificado só permite atividades que 
você fez desde o seu ingresso na UFMG (foi mal, 
Rogério haha)

➔ Nas declarações de atividades contínuas (grupo 
de estudos, iniciação científica, estágio, etc.), 
deve constar a duração em meses 

➔ Tenha todos os documentos o quanto antes
◆ Dica: se a emissão da 

declaração/certificado for rápida, você 
pode esperar até o mês da inscrição

➔ Sobre estágios e outras atividades: só será 
aceita uma declaração que comprove o tempo 
de dedicação. Não serão aceitos contratos!

➔ Na minha experiência: iniciação científica em 
andamento -> declaração na Câmara de 
Pesquisa da FALE
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Providencie um 
certificado de 
proficiência

Esse documento é o que limita ou expande 
suas opções!



Qual?

Quando?

Qual é o 
“alcance”?

Como me 
preparar?

Qual certificado vai suprir suas necessidades?

Quando fazer? Seu certificado tem que estar válido desde o 
momento da inscrição até o fim do seu intercâmbio

Por quanto tempo e para quais outros objetivos posso usar esse 
certificado?

Como estudar para o teste de proficiência que escolhi?

Como escolher?IMPORTANTE: não se 
apoiem na ideia de uma 
possível aplicação do 
TOEFL ITP



Pondere sobre o que 
você quer e o que 
você pode
Escolha um critério e pesquise sobre 
as universidades que você pode ir
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Quais universidades 
aceitam o certificado 

que você tem?

Quais países 
você gostaria de 

conhecer?

Quais 
universidades 

têm as 
disciplinas que 
quero/preciso?

Em quais 
cidades você 

teria condições 
de se sustentar?

O que posso 
vir a ganhar 

depois do 
intercâmbio?

Escolhendo a(s) universidade(s)

01

02
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INGLÊS EUA, Inglaterra, Irlanda, 
Canadá, Itália

Universidades X, Y, Z, ...

Cidades A, B, C

Proficiência, 
networking, 
experiência 

extracurricular, ...





➔ É nos EUA

➔ Em Detroit (mais barata em comparação a 
outras cidades)

➔ Tem muitas disciplinas interessantes que 
podem completar a minha grade

➔ Perto da fronteira com o Canadá

➔ Muitas atividades de integração do corpo 
estudantil



Dicas extras...
-Faça uma lista de opções de 
vagas e de universidades 
(universidades parceiras e vagas 
do ano anterior)

-Vá às palestras de orientação da 
DRI!



Links utéis
-Edital Unificado 2019-2020: 
https://www.ufmg.br/dri/wp-content/uploads/2019/07/Edital-004_2019_Modific
ado-pela-Errata-02.pdf

-Oferta de vagas (edital 2019-2020): 
https://www.ufmg.br/dri/oferta-de-vagas-referente-ao-edital-unificado-para-par
ticipacao-em-programas-de-mobilidade-internacional-20192020-edital-004_2019/

-Informações das alocações de vagas (edital 2019-2020):
https://www.ufmg.br/dri/alteracao-das-datas-referentes-as-rodadas-de-alocacao
-do-edital-004_2019-para-o-programa-escala-estudantil-da-associacao-universida
de-grupo-montevideu-augm-e-programa-minas-mundi/



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik 

Alguma pergunta?

Obrigado!

joaoprvictor@gmail.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


http://bit.ly/2PfT4lq

