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RESOLUÇÃO No 20/2011, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO 
 

Institui as Normas para a Participação de Discentes de 
Graduação da Universidade Federal de Uberlândia nos 
Programas de Mobilidade Acadêmica Internacional. 

 

O CONSELHO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso da competência que 
lhe é conferida pelo art. 16 do Estatuto, em reunião realizada aos 20 dias do mês de junho do ano de 2011, 
tendo em vista a aprovação do Parecer no 20/2011 de um de seus membros e a necessidade de 
regulamentar, no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, a participação de discentes em Programa 
de Mobilidade Acadêmica Internacional,  
 

R E S O L V E: 

 

Art. 1o  Instituir as Normas para a Participação de Discentes de Graduação da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) nos Programas de Mobilidade Acadêmica Internacional em Instituições de Ensino 
Superior.  

Parágrafo único.  Poderão participar do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional os 
discentes regularmente matriculados em cursos de graduação regulares da UFU. (Incluído pela Resolução 
no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 
 

Art. 2o  O Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional permite ao discente, regularmente 
matriculado nos cursos de graduação da Universidade Federal de Uberlândia, desenvolver atividades de 
ensino, pesquisa e extensão em uma instituição estrangeira de ensino superior. 

Parágrafo único.  O Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional exige o estabelecimento de 
Convênio entre as instituições participantes.  

 
Art. 2º  O Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional permite aos discentes desenvolverem 

atividades de ensino, pesquisa e extensão em instituições estrangeiras de ensino superior. (Redação dada 
pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS OPERADORES DO PROGRAMA 
 

Art. 3o  As atividades relativas ao Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional dos discentes de 
graduação serão executadas pela Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRII), Pró-
Reitoria de Graduação (PROGRAD) e Coordenação de Curso. 

 
Art. 3º  As atividades relativas ao Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional serão executadas 

pela Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRII), pela Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) e pela Coordenação de Curso. (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 
20/6/2014) 
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Art. 4o  Cabe à DRII: 

I – realizar o Convênio entre as instituições interessadas;  

II – elaborar e publicar Edital para seleção de candidatos e cursos, com a publicação de vagas e países 
conveniados, de acordo com as necessidades de cada Programa e ou Convênio e país; 

III – estabelecer e divulgar as normas de seleção para os discentes, conjuntamente com a 
Coordenação de Curso e ou coordenador do projeto;  

IV – coordenar o processo seletivo para a escolha dos discentes, junto com a PROGRAD e 
Coordenação do Curso e ou coordenador do projeto;  

V – divulgar o resultado do processo seletivo no site da UFU e em mural na secretaria da DRII; 

V – divulgar o resultado do processo seletivo no site da UFU; (Redação dada pela Resolução no 
08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

VI – orientar e acompanhar o discente em todas as formalidades exigidas pelas instituições de 
destino e a UFU;  

VII – receber e encaminhar a documentação sobre o Programa para as instituições conveniadas, 
Coordenadores de Curso e Diretoria de Administração e Controle Acadêmico (DIRAC/PROGRAD); 

VIII – solicitar à Unidade Acadêmica competente a realização de prova oral e escrita em língua 
estrangeira. Caso não haja disponibilidade ou recurso humano na Unidade Acadêmica para a elaboração e a 
realização das provas, a DRII, juntamente com a PROGRAD, poderá solicitar a realização dessas provas a 
membros externos; 

IX – comunicar o aceite dos discentes envolvidos no Programa de Mobilidade Acadêmica 
Internacional para que a Coordenação do Curso solicite, à DIRAC/PROGRAD, a matrícula do discente no 
componente curricular “Mobilidade Internacional”; e 

X – elaborar e firmar o Termo de Compromisso com o discente do Programa de Mobilidade 
Acadêmica Internacional. 

 
Art. 5o  Cabe à Pró-Reitoria de Graduação: 

I – acompanhar o processo seletivo de escolha dos discentes;  

II – matricular o discente no componente curricular “Mobilidade Internacional”, quando informado 
pela Coordenação de Curso e DRII; 

III – lançar no Sistema de Informações para o Ensino (SIE) da UFU as dispensas dos componentes 
curriculares, conforme a Certidão de Estudos, após aprovação do Colegiado de Curso; 

III – lançar, no Histórico Escolar do discente, as dispensas dos componentes curriculares, conforme a 
Certidão de Estudos enviada pela Coordenação de Curso; (Redação dada pela Resolução no 
08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

IV – receber as solicitações dos discentes no Setor de Atendimento, quando necessário; e 

V – disponibilizar um relatório semestral constando os discentes matriculados em Mobilidade 
Internacional, para controle da Coordenação. 

V – disponibilizar um relatório semestral em que constem os discentes matriculados em Mobilidade 
Internacional, para ciência da Coordenação. (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 
20/6/2014) 
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Art. 6o  Cabe à Coordenação do Curso: 

I – estabelecer e divulgar as normas de seleção para os discentes, conjuntamente com a DRII; 

II – orientar, acompanhar e aprovar o Plano de Estudo do discente de acordo com o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC); 

II – receber e analisar a documentação apresentada pelo discente, de acordo com o edital de 
Mobilidade Acadêmica Internacional no qual ele se inscreveu, respeitando-se os critérios específicos de 
cada curso, quando houver; (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

III – promover o acompanhamento do discente no Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, 
com possibilidade de alteração no Plano de Estudo; 

III – orientar, acompanhar e aprovar o Plano de Estudo do discente de acordo com o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC); (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

IV – solicitar à DIRAC/PROGRAD a matrícula do discente no componente curricular “Mobilidade 
Internacional”, após informação da DRII; 

IV – promover o acompanhamento do discente no Programa de Mobilidade Acadêmica 
Internacional, com possibilidade de alteração no Plano de Estudo; (Redação dada pela Resolução no 
08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

V – indicar um professor tutor para acompanhamento das atividades acadêmicas desenvolvidas pelo 
discente, caso haja necessidade; 

V – solicitar à DIRAC/PROGRAD a matrícula do discente no componente curricular “Mobilidade 
Internacional”, após informação da DRII; (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 
20/6/2014) 

VI – analisar e conceder as dispensas curriculares, de acordo com as Normas Gerais da Graduação, 
com o Plano de Estudo final e parecer do professor tutor, se houver e se necessário; e 

VI – indicar um professor tutor para acompanhamento das atividades acadêmicas desenvolvidas pelo 
discente, caso haja necessidade; (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

VII – encaminhar a Certidão de Estudos para a DIRAC/PROGRAD, após a conclusão das atividades no 
Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. 

VII – analisar e conceder as dispensas curriculares, de acordo com as Normas Gerais de Graduação, 
com o Plano de Estudo final e com o parecer do professor tutor, se houver e, se necessário; e (Redação 
dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

VIII – encaminhar a Certidão de Estudos para a DIRAC/PROGRAD, após a conclusão das atividades no 
Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. (Incluído pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 
20/6/2014) 

 
CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 
 

Art. 7o  Para participar do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional o discente deverá: 

I – estar regularmente matriculado, não podendo estar com a matrícula trancada; 

II – ter completado pelo menos o primeiro ano de seu curso até o início do intercâmbio; 
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II – ter completado, no mínimo, o primeiro ano de curso e não estar matriculado no último semestre 
do curso até o início do intercâmbio; (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

III – apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior a 60; e 

III – apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior ao exigido pelo edital 
no qual está se inscrevendo; (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

IV – comprovar proficiência na língua da instituição estrangeira na qual pretende fazer o intercâmbio, 
por meio de prova oral e escrita realizada de acordo com Edital específico do processo seletivo publicado 
pela DRII, exceto para países de língua portuguesa. 

IV – comprovar proficiência no idioma aceito pela instituição de destino na qual pretende fazer o 
intercâmbio em nível por ela solicitado; e (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 
20/6/2014) 

V – preencher e entregar na DRII o formulário de cientificação das regras de Mobilidade Acadêmica 
Internacional, estabelecidas nesta Resolução, e o Termo de Compromisso (Anexo I). (Incluído pela 
Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 1o  Casos excepcionais serão avaliados e aprovados pelo Colegiado de Curso. (Revogado pela 
Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 2o  A UFU, ao participar de editais abertos com a finalidade de promover ações do Programa de 
Mobilidade Acadêmica Internacional, deverá seguir os requisitos de cada Edital. (Revogado pela Resolução 
no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

Parágrafo único.  A UFU, ao participar de editais abertos com a finalidade de promover ações do 
Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, deverá seguir os requisitos de cada Edital. (Incluído pela 
Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
CAPÍTULO IV 

DO PLANO DE ESTUDO 
 

Art. 8o  O Plano de Estudo do discente (que se configura como o planejamento inicial das atividades a 
serem desenvolvidas pelo discente) deverá conter as cargas horárias e ou ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System), o semestre e o ano das atividades acadêmicas a serem desenvolvidas na 
instituição de destino, incluindo os componentes curriculares a serem cursados e ou as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 8o   O Plano de Estudo do discente (que se configura como o planejamento das atividades a 
serem desenvolvidas pelo discente) deverá conter: (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, 
de 20/6/2014) 

I – o cronograma de execução das atividades com especificação de semestre e ano; (Redação dada 
pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

II – os componentes curriculares a serem cursados e ou atividades de ensino, pesquisa e extensão 
propostas; (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

III – os créditos e ou as cargas horárias correspondentes a cada atividade proposta. (Redação dada 
pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 1o  O Plano de Estudo levará em consideração o conteúdo e a carga horária dos componentes 
curriculares, sem a exigência da coincidência absoluta dessas variáveis, mas considerando a importância do 
componente curricular em questão na formação profissional do discente. 
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§ 2o  O estágio, quando ligado a uma instituição de ensino superior, deverá obedecer às normas da 
instituição de destino. 

§ 3o  Os discentes selecionados comprometer-se-ão a cursar os componentes curriculares e a cumprir 
as demais atividades aprovadas em seu Plano de Estudo. 

§ 4o  As alterações necessárias no Plano de Estudo deverão ser aprovadas pela Coordenação do Curso 
de origem. 

§ 5o  Caso haja alterações no Plano de Estudo, sem consentimento do Colegiado de seu Curso, o 
discente poderá ou não obter a dispensa desses componentes cursados. 

§ 6º  Caso não seja possível utilizar, para a dispensa no curso de origem na UFU, ao menos um 
componente curricular entre os quais o discente possa se matricular na instituição de destino, o discente 
não poderá participar do Programa de Mobilidade Internacional. (Incluído pela Resolução no 
08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
CAPÍTULO V  

DA MATRÍCULA E DURAÇÃO  
 

Art. 9o  O discente terá o seu afastamento efetivado com vínculo à UFU, mediante matrícula no 
componente curricular “Mobilidade Internacional”, criada especificamente para o Programa de Mobilidade 
Acadêmica Internacional. 

 
Art. 10.  A matrícula será realizada pela DIRAC/PROGRAD, solicitada pela Coordenação do Curso, 

após informação dos nomes dos discentes pela DRII. 

Parágrafo único.  A DIRAC/PROGRAD disponibilizará um relatório semestral constando os discentes 
matriculados no componente curricular “Mobilidade Internacional”, para controle da Coordenação. 
(Revogado pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 1º  A DIRAC/PROGRAD disponibilizará um relatório semestral, em que constam os discentes 
matriculados no componente curricular “Mobilidade Internacional”, para ciência da Coordenação. (Incluído 
pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 2º  Enquanto estiver em Mobilidade Acadêmica Internacional, o discente não poderá solicitar sua 
matrícula em quaisquer componentes curriculares de graduação na UFU. (Incluído pela Resolução no 
08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 3º  Em seu retorno, a matrícula do discente em componentes curriculares de seu curso será 
restabelecida pela Coordenação do Curso. (Incluído pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
Art. 11.  O Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional terá duração inicial de dois semestres 

letivos ou um ano letivo, exceto para os casos de Dupla Diplomação que seguirá o conteúdo dos termos 
assinados entre a UFU e as instituições estrangeiras. 

§ 1o  Em casos excepcionais, o Programa poderá ser prorrogado por até dois semestres letivos ou um 
ano letivo, desde que a solicitação obtenha aprovação da Coordenação de Curso do discente, da instituição 
de destino e da DRII. 

§ 2o  Os discentes do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional deverão concluir o seu Curso 
de Graduação na UFU. 
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CAPÍTULO VI 
DA REINTEGRAÇÃO DO DISCENTE NA UFU 

 
Art. 12.  O discente deverá, quando de seu retorno, apresentar-se à Coordenação de seu Curso e à 

DRII, para que sejam tomadas as providências necessárias para a sua reintegração na UFU. 
 
Art. 12-A  O discente deverá, quando de seu retorno, entregar, na DRII, uma cópia de seu passaporte, 

comprovando as datas de ida e de retorno. (Incluído pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 
 
Art. 13.  Até trinta dias após o término das atividades do Programa, o discente deverá se apresentar à 

Coordenação de seu Curso para as devidas providências para a sua reintegração ao Curso da UFU. 
 
Art. 14.  Em caso de retorno antecipado por parte do discente, o mesmo só poderá realizar sua 

matrícula com autorização da Coordenação de seu Curso, após apresentação de justificativas junto a esta e 
à DRII. 

Parágrafo único.  É de responsabilidade do discente que retornar antes da data prevista comunicar 
oficialmente as instituições de destino e a de origem. 

 
Art. 14.  Em caso de retorno antecipado por parte do discente, este só poderá realizar matrícula na 

UFU com autorização da Coordenação de seu Curso, após apresentação de justificativas à esta, à Instituição 
de destino e à DRII. (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 1º  É da responsabilidade do discente que retornar antes da data prevista comunicar oficialmente 
as instituições de destino e de origem, justificando os motivos do retorno antecipado. (Redação dada pela 
Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 2º  No caso de o discente ser bolsista, o seu retorno antecipado deverá ser autorizado oficialmente 
pelo órgão de fomento que lhe atribuir a bolsa. (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 
20/6/2014) 

 
CAPÍTULO VII 

DO APROVEITAMENTO DOS COMPONENTES 
CURRICULARES 

 
Art. 15.  O período de matrícula no Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional será registrado 

no SIE da UFU e será computado na contagem do tempo de integralização curricular do curso. 
 
Art. 16.  Os componentes curriculares cursados com aproveitamento na instituição de destino 

poderão ser utilizados para dispensa para efeito de integralização curricular, levando em consideração o 
Plano de Estudo aprovado pelo Colegiado de seu Curso e instituição de destino.  

 
Art. 16.  Os componentes curriculares cursados com aprovação na instituição de destino poderão ser 

aproveitados para efeito de integralização curricular, levando-se em consideração o Plano de Estudos 
aprovado pela Coordenação de Curso e pela instituição de destino. (Redação dada pela Resolução no 
08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 1o  É obrigação de o discente providenciar a documentação necessária para o aproveitamento dos 
componentes curriculares.  
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§ 2o  Nessa documentação oficial, com assinatura e carimbo a ser emitida pela instituição de destino, 
deverá constar o sistema de avaliação, a aprovação ou não, a carga horária e ou ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System) dos componentes curriculares desenvolvidos pelo discente durante o 
Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. 

§ 2o  Na documentação de que trata o parágrafo anterior, deverão estar explicitados: (Redação dada 

pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

I – o sistema de avaliação e o sistema de créditos adotados pela instituição de destino; (Redação 

dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

II – a situação escolar do estudante (aprovado ou reprovado); (Redação dada pela Resolução no 

08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

III – as cargas horárias e ou os créditos cumpridos em cada componente curricular cursado e ou 

atividades desenvolvidas com aprovação; e (Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 

20/6/2014) 

IV – assinatura e carimbo da autoridade responsável pela emissão do documento. (Redação dada 
pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 3o  Cabe à Coordenação do Curso analisar a documentação, emitir as dispensas cabíveis, conforme 
as Normas Gerais da Graduação, e encaminhar à DIRAC/PROGRAD a Certidão de Estudos. 

§ 4o  Ao retornar, o discente deverá solicitar a dispensa dos componentes curriculares cursados e 
aprovados, conforme as Normas Gerais da Graduação.  

 
Art. 17.  Para efeito de equivalência entre o Sistema de Crédito Europeu – ECTS (European Credit 

Transfer and Accumulation System) e a carga horária dos componentes curriculares da UFU, adotar-se-á 
que um ECTS será equivalente a vinte horas de aula da UFU. Em caso de instituições que houver as duas 
formas, o ECTS e a carga horária, caberá ao Colegiado do Curso a definição da forma a ser utilizada para a 
dispensa curricular. 

 
Art. 17.  Para efeito de equivalência entre os sistemas de crédito e as cargas horárias dos 

componentes curriculares da UFU, adotar-se-á que 1 (um) crédito equivale a 15 (quinze) horas de aula. 
(Redação dada pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 1º  No caso de haver duas formas de registro na documentação do discente – sistema de créditos e 
de carga horária –, caberá à Coordenação de Curso a decisão pela forma a ser utilizada. (Redação dada pela 
Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 2º  A Coordenação de Curso poderá adotar a relação de equivalência utilizada pela Instituição de 
destino, quando esta for diferente da apresentada no caput. (Redação dada pela Resolução no 
08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
CAPÍTULO VII-A 

DAS CONDIÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE 
(Incluído pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
Art. 17-A.  Fica estabelecido o Regime Acadêmico Excepcional (RAE) aplicável aos estudantes em 

Programas de Mobilidade Acadêmica Internacional, nos semestres em que o calendário acadêmico da UFU 
não coincida com o calendário acadêmico da instituição de destino. (Incluído pela Resolução no 
08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 
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§ 1º  Excepcionalmente, será concedido RAE em componentes curriculares práticos ou teórico-
práticos por deliberação da Coordenação de Curso. (Incluído pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 
20/6/2014) 

§ § 2º  Caberá à Coordenação de Curso avaliar o cabimento do RAE, e este somente será concedido 
se estiver resguardada a aprendizagem do discente e após consentimento, por escrito, dos docentes 
responsáveis pelos componentes curriculares envolvidos, conforme o modelo apresentado no Anexo II. 
(Incluído pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

§ 3º  Durante o período do RAE não serão atribuídas faltas ao discente e, se necessário, este fará jus 
à reposição de atividades avaliativas que já tenham sido aplicadas. (Incluído pela Resolução no 
08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
Art. 17-B.  O discente que entrar no Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional e que não 

tenha concluído um ou mais componentes curriculares somente fará jus ao RAE, caso demonstre 
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do componente 
curricular para o qual esteja pleiteando o RAE. (Incluído pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 
20/6/2014) 

 
Art. 17-C.  O discente que retornar do Programa de Mobilidade Acadêmica, após o início das aulas, 

somente fará jus ao RAE se ainda não tiver decorrido mais de 25% (vinte e cinco por cento) do semestre 
letivo, exceto no caso de componentes curriculares que não são regidos pelo calendário acadêmico. 
(Incluído pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
Art. 17-D.  Concedido o RAE, o prazo para a realização das atividades e para o lançamento das notas 

e faltas encerrar-se-á em até 90 (noventa) dias após o término do semestre letivo em curso. (Incluído pela 
Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 18.  A UFU não será responsável pelo ônus financeiro decorrente da participação do discente no 
Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, exceto por aqueles previstos em Edital, Convênios, 
Acordos, Termos Aditivos firmados entre as instituições. 

Parágrafo único.  A UFU poderá criar programas específicos para financiamento da participação do 
discente em Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. 

 
Art. 19.  Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela PROGRAD, em conjunto com a 

Coordenação do Curso, ouvida a DRII. 
 
Art. 20.  Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

Uberlândia, 20 de junho de 2011. 
 
 

DARIZON ALVES DE ANDRADE 
Vice-Presidente no exercício 

do cargo de Presidente 
 

(OBS.: texto alterado e em vigor, de acordo com a Resolução no 08/2014, de 20 de junho de 2014, do 
Conselho de Graduação) 
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ANEXO I 
 

Termo de Compromisso para Mobilidade Internacional 
(Incluído pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
 
Estudante: ______________________________________________________________________________ 
 
Número de Matrícula: _____________________________________________________________________ 
 
Curso de Graduação na UFU: _______________________________________________________________ 
 
Período de Mobilidade Acadêmica: __________________________________________________________ 
 
Instituição Receptora: _____________________________________________________________________ 
 
País: ___________________________________________________________________________________ 
 

O estudante acima identificado firma o presente TERMO DE COMPROMISSO, para a realização de sua 

Mobilidade Internacional, e está ciente de todo conteúdo da Resolução no 20/2011, do Conselho de 

Graduação, bem como de todas as cláusulas deste Termo de Compromisso: 

 

Dados pessoais:  

Endereço dos pais ou responsáveis: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Bairro: _______________________________ Cidade: ___________________________________________ 

___________________________________________ Estado: _____________________________________ 

CEP: ________________________________________ 

Telefone: (      ) _____________________ Telefone celular (       ): __________________________________ 

Número do Passaporte: ______________________________ E-mail: ______________________________ 
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Mobilidade Internacional com bolsa:  (        ) Sim (        ) Não        

Se sim, especifique: _______________________________________________________________________ 

Cláusulas deste Termo de Compromisso 

1. O presente intercâmbio de estudantes integra as ações previstas no Acordo de Cooperação firmado 

entre os Reitores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e da (nome completo da instituição 

receptora em itálico) __________________________________________________________________. 

2. A coordenação das atividades acadêmicas, no âmbito da UFU, caberá à Coordenação do Curso que o 

estudante estiver matriculado, órgão perante o qual o estudante se compromete a prestar contas de 

qualquer matéria/assunto referente ao período de Mobilidade Internacional na Universidade 

receptora. 

3. O intercâmbio será realizado de ___________ de 20______ a ___________ de 20______. (colocar data 

exata de seu período de estudos, conforme início e término do calendário oficial e letivo da 

universidade receptora ou conforme descrito na carta de aceite). Tal período poderá ser prorrogado 

por 5 (cinco) meses, em função das condições de acolhimento da Instituição receptora, bem como da 

autorização prévia da Instituição de origem após análise da situação do estudante (desempenho 

acadêmico e disciplinar, novo plano de estudos proposto, validade do visto, etc.) sem auxílio bolsa. Esta 

cláusula não se aplica aos estudantes em dupla diplomação uma vez que os mesmos seguem um Plano 

de Estudos específico, aprovado pelas instituições de origem e de acolhimento.  

4. O estudante compromete-se anexar a este Termo de Compromisso o calendário oficial, com as datas 

de início e término do ano letivo, da instituição na qual fará o intercâmbio. 

5. O estudante compromete-se a solicitar anuência da UFU e da Instituição receptora para a interrupção 

das atividades previstas, se plenamente justificada, em casos especiais (doença, etc.).  

6. Os estudantes selecionados se comprometem a respeitar as normas, costumes e legislação do país de 

destino, bem como as normas de organização e funcionamento da Instituição receptora (normas 

constitucionais e legais e atos normativos internos, tais como o Estatuto, Regimentos e atos 

administrativos em geral), cumprindo deveres inerentes à frequência e ao aproveitamento nos 

componentes curriculares em que se matricularem, nos termos do Plano de Estudos e dos 

aditamentos/modificações autorizados pela Instituição receptora e de origem.  

7. O estudante se compromete a desenvolver as atividades constantes de seu Plano de Estudos aprovado 

pela Coordenação do Curso de origem, com o acompanhamento da Instituição receptora, e a informar 

as modificações/adaptações sugeridas e ou autorizadas pela Instituição receptora à Coordenação do 

Curso de origem e à Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRII) da UFU; 

8. O estudante que iniciar a Mobilidade Internacional na Instituição receptora e não concluí-lo, sem 

apresentar justificativa plausível (que será julgada pela DRII e dois membros indicados pela 

Coordenação do Curso de origem do estudante), perderá o direito ao aproveitamento das disciplinas 

cursadas e não poderá candidatar-se a novo intercâmbio durante a graduação. 

9. O estudante, ao regressar ao Brasil após o término do período de intercâmbio, deverá ter condições de 

cumprir pelo menos um semestre letivo na UFU. Além disso, compromete-se a apresentar-se na DRII da 

UFU para providências referentes a sua reintegração nas atividades do seu curso, bem como para 
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entregar um Relatório Final de Mobilidade, conforme modelo da DRII (disponível em: 

http://www.dri.ufu.br/), que expressará sua experiência acadêmica e cultural desenvolvida no período 

da Mobilidade.  

10. É de responsabilidade do estudante providenciar, junto à Instituição receptora, histórico escolar e as 

ementas das disciplinas cursadas, e entregá-los na Diretoria de Relações Internacionais e 

Interinstitucionais da UFU para que possam ser encaminhados à Coordenação de Curso do estudante 

para estudo e análise do aproveitamento dos créditos obtidos e aprovados na Instituição receptora. 

11. O estudante deve estar ciente que nem todas as disciplinas cursadas e aprovadas na Instituição 

receptora poderão ter equivalências na UFU. As disciplinas não convalidadas não serão registradas no 

histórico escolar do estudante. 

12. O estudante, caso seja bolsista, além do cumprimento dos itens dispostos no presente Termo de 

Compromisso, deverá cumprir todas as normas e determinações estabelecidas pela Agência/Instituição 

de financiamento.  

13. O estudante declara assumir as responsabilidades por eventuais problemas causados perante a 

legislação civil estrangeira, bem como ser responsável por qualquer ato ilícito praticado no país de 

destino, ficando a República Federativa do Brasil e os órgãos da sua Administração Direta ou Indireta 

isentos de qualquer responsabilidade decorrente do dano causado. 

14. A Mobilidade Internacional não cria vínculo definitivo com a Instituição receptora; 

15. E por estar cientes de todas as cláusulas deste Termo de Compromisso assinam e rubricam todas as 

páginas: 

 

 

_________________________________________________       ___________________________________ 

Nome completo do estudante                                                                                                 Assinatura 

 

 

 

________________________________________________       ____________________________________ 

Coordenador do Curso                                                                                            Assinatura e Carimbo 

 

 

____________________________________________           _______________________________________ 

Diretor(a) da DRII/UFU                                                                                    Assinatura e Carimbo 

 

 

Uberlândia, _____ de _________________ de 20____. 
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ANEXO II 

(Incluído pela Resolução no 08/2014/CONGRAD, de 20/6/2014) 

 
 

Uberlândia ________________________________ 

 

DE:    Prof. _____________________________________________________________________________ 

Professor da Disciplina _______________________________________________________________ 

PARA: Prof. _____________________________________________________________________________ 

Coordenador do Curso de _____________________________________________________________ 

 

 

Assunto: Regime Acadêmico Excepcional 
 

Prezado Coordenador do Curso, encaminho em anexo o plano de estudos do(a) discente 

_________________________________________________________________ que saiu/retornou em/da 

Mobilidade Acadêmica Internacional, contemplando o conteúdo e atividades avaliativas. Ressalto que este 

plano foi previamente apresentado e discutido com o(a) discente e com o(a) Prof.(a) 

____________________________________________________ representante da Comissão de Mobilidade 

Estudantil do(a) Instituto(Faculdade)  ________________________________________________________. 

 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________ 
Prof. _________________________________ 
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PLANO DE ATIVIDADES REFERENTE À DISCIPLINA _______________________________________________ 
DO(A) DISCENTE __________________________________________________________________________ 
EM RAZÃO DE REGIME ACADÊMICO EXCEPCIONAL (RAE) 

 
Objetivo: estabelecer um programa de atividades e substituição de atividades avaliativas da disciplina 

_____________________________________________________ para o(a) discente em Regime 
Acadêmico Excepcional, em função de sua participação em Programa de Mobilidade  Acadêmica 
Internacional. 

 
Programa de atividades da disciplina a ser substituído em função de RAE: 
 

DATA HORÁRIO TIPO CONTEÚDO 

    

    

    

    

    

Tipo: A: Aula teórica; S: Seminários;  A: Avaliações 

 
Avaliações (exemplo) 
A avaliação do dia dd/mm/aaaa no valor de ______________ pontos, será substituída por XXXXX (tipo de 
avaliação) iniciada em dd/mm/aaaa, constando os conteúdos referentes aos temas _____ (elencar temas) 
______________________. Esta avaliação deverá ser enviada por email (____________@______________) 
ao(à) professor(a) da disciplina até a data de dd/mm/aaaa para fins de correção. 
 
A avaliação do dia __dd/mm/aaaa__ no valor de _________ pontos será substituída por XXXXXXX (tipo de 
avaliação) constando os conteúdos referentes aos temas _____ (elencar temas) ____ e será realizada na 
data dd/mm/aaaa.  
 
Ciência e de acordo, 

________________________________________________________________ 
discente 

 
 

________________________________________________________________ 
Professor da Disciplina _____________________________________________ 

 
 
 

________________________________________________________________ 
Coordenador(a) do Curso __________________________________________ 


