
PERGUNTAS FREQUENTES 

Esclareça suas dúvidas! 

Como tiro dúvidas sobre os programas de intercâmbio na Una? 

Para esclarecer as suas dúvidas, siga os passos abaixo: 

 Leia o edital CUIDADOSAMENTE ; 
 Leia este Perguntas frequentes CUIDADOSAMENTE; 
 Envie um e-mail para international@una.br 
 Ou vá pessoalmente até a equipe da Central de Carreiras e Mercado de Trabalho. 

 
 
INTERCÂMBIO ACADÊMICO 
 
O que é intercâmbio acadêmico?  
O intercâmbio ou mobilidade acadêmica corresponde a estadia de um ou dois semestres em 
uma universidade estrangeira conveniada. 
 
 
Como faço para participar de um programa de intercâmbio? 
Para participar, é necessário ficar atento aos editais abertos para cada programa. Em cada edital, 
você encontrará a descrição de como funciona todo o processo de inscrição e seleção. 
 
É muito importante planejar com antecedência para garantir que o trâmite de candidatura seja 
realizado com eficiência.  
 
 

 

INSCRIÇÃO 

Como posso me inscrever?  
Os convênios firmados pela Una têm o número de vagas de intercâmbio negociadas e 
gerenciadas pelo International Office. Os alunos interessados deverão aguardar a abertura do 
processo seletivo correspondente, cujos editais são divulgados no site do International Office 
(Inscrições Abertas) e nas Redes Sociais. 
 
É muito importante que o aluno fique atento aos editais!   
 
 
Como enviar a documentação necessária? 
A documentação poderá ser enviada em formato eletrônico, ou impressa, e entregue 
pessoalmente a equipe da Central de Carreiras. As informações sobre a entrega de documentos 
durante a inscrição, seleção e confirmação do intercâmbio estarão descritas no edital. 
 
É extremamente importante que o cronograma do edital seja respeitado.  
  
 

mailto:international@una.br


Como faço para desistir de uma chamada? 
Encaminhar e-mail para o International Office informando o motivo da desistência. 
 
Importante: Você não poderá desistir caso tenha assinado o Termo de Compromisso com a 
Universidade no exterior e/ou agência que concede bolsa, caso a chamada possua bolsa. 
  
 
Não fui aceito no edital do programa. Na próxima chamada preciso me inscrever novamente 
ou já estou na base de dados do International Office? 
Sim, você precisa se inscrever novamente. 
   
 
Devo encaminhar comprovantes de Iniciação Científica, Prêmios, etc? 
Sim. Anexe estes documentos, em um único arquivo, e encaminhe para o International Office 
juntamente com a documentação para sua inscrição. 
   
 
Posso me inscrever em mais de uma chamada? 
Sim, você pode se inscrever em quantas chamadas desejar, mas será homologado em apenas 
uma delas. 
 
 

 
 
BOLSAS E RECURSOS  
 
Há algum programa de bolsas? 
Periodicamente, alguns programas são ofertados por agências que fomentam o intercâmbio 
como: Santander Universidades, BRAFITEC/CAPES, CsF, Erasmus Mundus, etc.  Porém, não há 
regularidade. Quando surgem as oportunidades, o International Office divulga através de seu 
site e através das redes sociais do UniBH.  
 
 
Quanto gastarei por mês para realizar o intercâmbio?  
 
O aluno interessado em estudar no exterior precisa se programar para as seguintes despesas:  

 Hospedagem, alimentação, lazer, transporte, gastos pessoais, etc.  

 Seguro de saúde internacional  

 Deslocamento (passagens aéreas de ida e volta)  

 Visto de Estudante e demais documentos exigidos pelo país de destino 
 
Os custos mensais variam muito de cidade para cidade, país para país. Em Portugal, por exemplo, 
você conseguirá se manter com 550/600 euros mensais. França é mais caro, assim como a 
Inglaterra. 
 
Travel Money  
Uma possibilidade para facilitar seu intercâmbio é o uso do Cartão Travel Money, que pode ser 
uma opção mais segura para carregar dinheiro no exterior. Para maiores informações, entre em 
contato com um banco de sua preferência ou com uma agência de viagens. 
 
 



 

SELEÇÃO 

Como é o processo de seleção? 
A seleção é feita com base na avaliação do perfil acadêmico do aluno a partir da sua inscrição. 
  
 
Qual é o critério usado pela UNA para homologar um aluno a participar na próxima etapa do 
programa? 
Para participar de uma seleção o aluno deve ter Coeficiente de Rendimento (CRP) maior ou igual 
a 8,0 (oito), e não deve apresentar em seu histórico escolar mais do que 2 (duas) reprovações 
em disciplinas. Além disso, o aluno precisa ter concluído no mínimo 40% e, no máximo, 80% do 
currículo previsto para seu curso. 
 
Qual a proficiência necessária? 
O edital do intercâmbio em que você se inscreveu lista os requisitos mínimos com relação à 
proficiência – níveis. Você também poderá localizar esta informação no portal da universidade 
de interesse. É preciso ter em mente que a nota mínima para proficiência é solicitada para 
garantir que o aluno seja capaz de acompanhar o curso. Note que, mesmo que você seja fluente 
em um determinado idioma, pode ser necessário apresentar um certificado (TOEFL, IELTS, DELE, 
etc). Por isso, se planeje e faça as provas assim que possível, já que o resultado não é imediato. 
 
Será enviada uma notificação pelo International Office justificando o indeferimento da minha 
candidatura? 
Não. O aluno deverá ir ao International Office para verificar o parecer de indeferimento. 

  

 

 PLANO DE ESTUDOS 

O que é um Plano de Estudos? 
O Plano de Estudos é um documento contendo as disciplinas a serem cursadas no exterior e sua 
possível equivalência na Una. 

É muito importante lembrar que o plano de estudos deverá conter as disciplinas que o candidato 
a intercâmbio realmente pretende cursar na universidade estrangeira. 

 
O International Office requer um Plano de Estudos assinado, como devo proceder? 
Sim, somente para os candidatos selecionados. O aluno deverá entregar esta documentação ao 
International Office antes da viagem. 

Procure o auxílio do Coordenador de Curso para preencher este documento pois ele é a melhor 
pessoa para orientá-lo sobre as disciplinas a cursar e quais as suas equivalências na Una. 

Lembramos que o Plano de Estudos deve ser assinado pelo Coordenador de Curso para que 
possa ser entregue ao International Office. 
 



 
Posso alterar o Plano de Estudos? E se eu já estiver no exterior? 
 
Este documento poderá ser modificado posteriormente, mas você terá que entrar em contato 
com o coordenador do curso para que ele fique ciente das alterações. É importante que você 
note que o plano de estudos inicial tem a vigência máxima da duração do intercâmbio. Caso a 
duração do intercâmbio seja superior ao período estipulado no plano de estudos, você deverá 
solicitar a extensão de sua mobilidade ao International Office, e verificar junto a universidade 
estrangeira as disciplinas que pretende estudar durante o intercâmbio. As disciplinas escolhidas, 
juntamente com as suas ementas, deverão ser aprovadas pelo coordenador do curso. 
 

 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA / AFASTAMENTO 

Nesta etapa, o aluno já foi aprovado pelo International Office e entregou todos os documentos 
da Universidade de destino. Agora é preciso fazer o trancamento, através do Protocolo 
“Mobilidade Internacional” disponível no SOL Aluno. 
 
Qual o procedimento? 
Você deverá acessar o SOL Aluno e preencher o Protocolo de Mobilidade Internacional. Este 
protocolo deverá ser deferido pelo International Office para que o aluno seja isento das taxas 
acadêmicas na Una durante o período de intercâmbio. Ao retornar do exterior, o aluno deverá 
pedir suspensão do protocolo, e fazer a rematrícula para dar andamento ao curso na Una. 

 

 PASSAPORTE E VISTO 

Quando devo iniciar o processo de obtenção do passaporte? 
Assim que possível. Como este é um documento que leva tempo para ser obtido, recomendamos 
que o aluno sempre mantenha seu passaporte em dia.  
 
 
Quais os documentos que precisarei para o passaporte? 
Verifique informações junto a página da Polícia Federal  
http://www.pf.gov.br/servicos/passaporte 
 
 
Quando devo iniciar o processo de obtenção de visto? 
Assim que você for aprovado. É bom, porém, você verificar os procedimentos necessários junto 
ao consulado do país de destino.   
Informações sobre Consulados através do site http://consulados.com.br/ 

 

 

SEGURO SAÚDE  

Eu preciso ter um seguro de saúde? 
Sim. Você deverá apresentar ao International Office a contratação de um seguro de saúde, com 
cobertura internacional, para todo o período de seu intercâmbio. Lembramos ainda, que cada 

http://www.pf.gov.br/servicos/passaporte
http://consulados.com.br/


país tem exigências próprias quanto ao seguro, e estas informações estão disponíveis no site do 
Consulado do país de destino.  
 
Importante: Alguns destinos necessitam de vacinação apropriada. Esta informação está 
disponível na página da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) www.anvisa.gov.b 

 

HISTÓRICO ESCOLAR E TRADUÇÃO 

Como faço para traduzir o meu Histórico? 
Como faço para traduzir o meu Histórico? Por lei, somente tradutores juramentados podem 
realizar a tradução de documentos oficiais, como histórico escolar e diploma. 
 
 

 
 
RETORNO E VALIDAÇÃO  

Há alguns procedimentos que devem ser feitos quando você retornar.  

 
Como faço minha matrícula quando retornar do intercâmbio? 
 Ao retornar, você deve fazer sua matrícula, normalmente, nos prazos definidos pelo calendário 
acadêmico. 
  
Após o intercâmbio, como faço o aproveitamento de disciplinas?  
Para realizar o aproveitamento das disciplinas, é necessário que você tenha em mãos o histórico 
acadêmico original, emitido pela Universidade estrangeira, acompanhado das ementas das 
disciplinas. O processo deve ser aberto diretamente com a Coordenação de Curso.  
 
Posso cursar disciplinas fora da minha área?  
Um dos principais benefícios da estadia em outra Universidade é a possibilidade do aluno 
enriquecer a sua experiência acadêmica, com disciplinas que não são tipicamente encontradas 
no Brasil, e que não tenham uma equivalência integral. Esta decisão certamente dependerá da 
visão do aluno e de seu Coordenador de Curso, já que é ele quem autoriza o seu Plano de 
Estudos. 
 
 
 

 
 


