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MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL

http://www.comunica.ufu.br/noticia/2019/08/setor-
de-mobilidade-nacional-passa-integrar-pro-reitoria-
de-graduacao

• Convênio ANDIFES

• Convênio que entre si celebram as 
instituições de Ensino Superior 
visando ao Programa de 
Mobilidade Acadêmica

• De 26 de outubro de 2011

http://www.comunica.ufu.br/noticia/2019/08/setor-de-mobilidade-nacional-passa-integrar-pro-reitoria-de-graduacao




Do Programa
• O Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica tem como objetivo fomentar a mútua cooperação 

técnico-científica entre Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, por meio da efetiva 
participação de discentes de graduação, cursando componentes curriculares na instituição receptora. 

• A mobilidade acadêmica deverá ocorrer entre universidades signatárias do convênio e terá a duração 
de um semestre ou de um ano letivo. 

• Após o início da mobilidade acadêmica, o estudante poderá solicitar prorrogação por, no máximo, 
mais um semestre, desde que seja justificada a impossibilidade de conclusão das atividades previstas, 
e o aceite se dará em caráter excepcional, e a critério das instituições envolvidas. 

• O vínculo do discente com a instituição receptora será temporário, dependendo, para isto, da 
disponibilidade de vaga e da possibilidade de matrícula nos componentes curriculares pretendidos. O 
vínculo poderá ser rescindido, por qualquer uma das Instituições signatárias, a qualquer momento, 
mediante justificativa. 

• Durante o afastamento o discente terá sua vaga assegurada no curso de origem, devendo este 
período ser computado na contagem do tempo máximo disponível para a integralização da respectiva 
matriz curricular do curso. 

• Os discentes participantes do programa estarão, obrigatoriamente, subordinados às normas 
institucionais das IFES receptoras. 

• A participação do discente no programa não substitui o cumprimento de procedimentos e normas 
específicas para processo de transferência. 



Dos Requisitos

• Para se candidatar, o discente deverá reunir os requisitos básicos do 
Programa: 

• I - Estar devidamente matriculado em Curso de Graduação de 
Instituição signatária do Convênio ANDIFES de Mobilidade Acadêmica, 
não estando em situação de trancamento de matrícula; 

• II - Ter integralizado pelo menos 20% da carga horária total do curso 
na IFES de origem; 

• III – Ter, no máximo, duas reprovações acumuladas nos 2 (dois) 
períodos letivos que antecedem a candidatura ao processo de 
mobilidade. 



Da inscrição de discentes para mobilidade de 
acordo com processo da UFU

• Os candidatos interessados em participar do Programa deverão providenciar: 

• I - formulário de inscrição preenchido (Anexo I), constando: (a) dados de identificação do 
discente, (b) dados acadêmicos do discente, (c) dados da IES pretendida, (d) justificativa 
para a mobilidade, (e) plano de estudos e (f) parecer da coordenação do curso; 

• II – cópias de: (a) RG, (b) CPF, (c) comprovante de residência, (d) título eleitoral e, caso se 
aplique, (e) documento que comprove a quitação com as obrigações do serviço militar; 

• III – comprovante de matrícula oficial expedido pela IFES; 

• IV – histórico escolar atualizado oficial expedido pela IFES; 

• V – ementas e programas das disciplinas pleiteadas; VI – outros documentos, caso 
exigidos pela IFES receptora. 

• Os pedidos de mobilidade e documentos listados deverão ser protocolados ou enviados 
por SEDEX



Da seleção da UFU

• A seleção basear-se-á na avaliação da documentação exigida. 

• Fica facultada a realização de entrevista. 

• Os resultados parciais da mobilidade acadêmica de discentes da UFU para outras IFES serão 
publicados no site da PROGRAD (http://www.prograd.ufu.br/) em 16 de outubro de 2019. 

• Os resultados parciais da mobilidade acadêmica de discentes de outras IFES para a UFU serão 
publicados no site da PROGRAD (http://www.prograd.ufu.br/) em 06 de novembro de 2019. 

• A interposição de recursos aos resultados parciais será de dois dias úteis após a publicação. 

• Os resultados finais das inscrições de discentes UFU e outras IFES, e dos pedidos de prorrogação 
do período de mobilidade serão publicados no site da PROGRAD (http://www.prograd.ufu.br/) 
nas datas indicadas no cronograma. 



Experiências de Mobilidade Acadêmica Nacional

https://www.youtube.com/watch?v
=Mf1ef8HssA0

https://www.youtube.com/watch?v=Mf1ef8HssA0


EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL NA 
GRADUAÇÃO (ESTUDANTES UFU)



Internacional

MOBILIDADE INTERNACIONAL

PRÁTICA INTERNACIONAL



MOBILIDADE 
INTERNACIONAL



Cursos Elegíveis:

Ver edital
Destino:

Colômbia

Financiamento:

UFU + universidade de 
destino

Seleção:

UFU



Cursos Elegíveis:

Ver edital

Destino:

México

Financiamento:

UFU + universidade de 
destino

Seleção:

UFU



Cursos Elegíveis:

Engenharias 

*projetos selecionados

Destino:

França

Financiamento:

CAPES

Seleção:

UFU



Cursos Elegíveis:

Engenharias

Destino:

França

Financiamento:

Governo Francês

Seleção:

UFU + Governo França



Cursos Elegíveis:

Todos

Destino:

Canadá

Financiamento:

Governo Canadá

Seleção:

UFU + universidade canadense 
+ governo canadense



Cursos Elegíveis:

Todos

Destino:

América Latina, Portugal 
ou Espanha

Financiamento:

Banco Santander

Seleção:

UFU



Cursos Elegíveis:

Engenharia Mecânica + 
Agronomia

Destino:

América Latina

Financiamento:

CAPES + universidade de 
destino

Seleção:

UFU



Cursos Elegíveis:

Todos

Destino:

Variados

Financiamento:

Próprio Estudante

Seleção:

UFU



Cursos Elegíveis:

Todos

Destino:

Variados

Financiamento:

PROAE

Seleção:

PROAE 

*Obs. Ter sido classificado em 
edita da DRII sem bolsa.



PRÁTICA 
INTERNACIONAL



Cursos Elegíveis:

Todos

Destino:

Espanha

Financiamento:

Fundación Botín

Seleção:

UFU + Fundación Botín



INTERNACIONALIZAÇÃO EM CASA
PROINT – Programa de Formação para 

Internacionalização



Coordenadora: Profa. Dra. Valeska Virgínia Soares Souza
Vice-coordenadores: Profa. Dra. Maíra Sueco Maegava Córdula

Prof. Dr. Waldenor Barros Moraes Filho

ProInt



O Programa de Formação para Internacionalização (ProInt) é

um grupo composto por graduandos de diferentes cursos da

Universidade Federal de Uberlândia que realiza ações de ensino,

pesquisa e extensão com vistas à consolidação do processo de

internacionalização da UFU. As atividades realizadas pelos membros

dessa equipe são acompanhadas por docentes orientadores e pela

coordenação geral, a partir de diretrizes da Diretoria de Relações

Internacionais e Interinstitucionais(DRI) e das premissas linguísticas

defendidas pelo Instituto de Letras e Linguística (ILEEL) e pela Política

Linguística adotada pela UFU.

O Programa



Proposta de Ação

O programa tem seu foco de interesse no atendimento, recepção

e acompanhamento de estudantes, técnicos, docentes e visitantes

internacionais.

• Ações

• Projetos Individuais

• Encontros de estudo

• Ações administrativas

• Projetos em equipe

• Eventos



Pesquisas e grupos de estudo

• Através do ProInt, os discentes bolsistas desenvolvem os seus trabalhos de 

pesquisas acadêmicas voltadas para os mais variados aspectos da 

internacionalização, otimizando o know-how da UFU e permitindo uma atuação 

cada vez mais eficaz.

• Em consonância com as pesquisas individuais, também nos encontramos em 

equipe para estudos que nos auxiliam e fomentam a nossa fundamentação teórica 

para que possamos problematizar e investigar o campo da internacionalização 

acadêmica juntamente com as suas práticas sociais.



Algumas pesquisas realizadas pelos discentes:

• A Internacionalização do Ensino Superior e os Rankings Universitários

(Larissa C. Nogueira)

• A Relação da Mobilidade Outgoing X Incoming nas áreas de Saúde da UFU

(Bianca Boaventura)

• Enfoque Intercultural nas Aulas de PLE para Adolescentes

(Mateus Silveira)

• Línguas Estrangeiras na Pós-Graduação da UFU

(Ivana B. Brito)

• O Ensino de PLE a Refugiados como Estratégia de Acolhimento e Integração 

Social

(Jotta Dickson Diniz)

• Relato de Experiência de um professor em formação sobre o Ensino de PLE

(Igor P. Pereira)



Ações Administrativas

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS

• Os graduandos têm atividades delineadas para 20 horas 

semanais e percepção de bolsa institucional.

• As ações administrativas: dedicadas ao atendimento presencial de 

discentes, servidores e comunidade externa na secretaria da DRI e 

em outros espaços definidos pela Diretoria. 

• Os bolsistas integrantes da equipe estão organizados em turnos semanais 

de plantões para atendimento aos estudantes internacionais, à comunidade 

acadêmica envolvida e às demais demandas do programa.



Encontros de Estudo

Capacitação SEBRAE

Poucas coisas hoje são mais importantes do que se manter 

atualizado em um mundo em constante mudança. Por isso, 

realizamos no dia 12/02/19 o curso de Metodologia Canvas do 

Modelo de Negócio no espaço de capacitação Sebrae Lab.



PROINT Academic Seminar Series 2019

ProInt Academic Seminar Series 2019: exploring intercultural communication.

Encontros de Estudo



Projetos ProInt

e parcerias

• Programa MIGUFU

• Aulas de Português para os 

estudantes internacionais

• Adolescentes Poliglotas

• Projeto Transnegressão

Em apoio ao NEAB

(Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros)



MIGUFU O MIGUFU (Mentor para a Integração Global da UFU) é um programa 

criado pelo Programa de Formação para Internacionalização (PROINT), 

em parceria com a Diretoria de Relações Internacionais e 

Interinstitucionais (DRII/UFU), que se propõe a promover o diálogo e a 

integração entre os(as) estudantes internacionais e a comunidade 

acadêmica da UFU.



MIGUFU A proposta se trata de uma iniciativa voluntária dos(as) alunos(as) 

em prestar assistência a estudantes em mobilidade internacional, 

através de ações como:

• Dialogar com o(a) aluno(a) internacional antes de sua chegada à UFU;

• Fornecer ao estudante informações básicas sobre as possibilidades de moradia e custo 

de vida;

• Integrar o(a) estudante ao ambiente universitário, através de tour pelo Campus e pela 

cidade de Uberlândia;

• Prestar assistência ao processo de matrícula e utilização do Portal do Estudante;

• Apresentar o(a) estudante às atividades sociais;

• Incentivar o(a) aluno(a) internacional a aprender o idioma local e se inserir em 

atividades culturais.



Aulas de Português para estudantes internacionais

As aulas de PLE são aulas de português destinada aos 

estudantes e cidadãos internacionais, ministradas pelos 

estudantes do curso Letras, sob orientação da Profª 

Alessandra Montera Rotta. As aulas possuem enfoques 

diferentes dependendo das demandas dos estudantes.

As aulas de são ministradas pelos discentes da Letras-

Inglês, Igor e Jotta Dickson, e pelo discente da Letras-

Francês, Mateus. Cada um ministra aulas de acordo com 

o projeto desenvolvido no Programa de Formação para 

Internacionalização (PROINT).

TAARE
Trabalho de Apoio e 

Assistência aos 

Refugiados 

Estrangeiros



Aulas de PLE a refugiados em apoio ao projeto TAARE

O professores de PLE utiliza tarefas comunicativas para promover uma reflexão sobre a 

cultura brasileira e também sobre a cultura de seus países de origem, caracterizando a 

perspectiva intercultural e as políticas de acolhimento a refugiados



Adolescentes Poliglotas

O projeto Adolescentes Poliglotas é um curso 

semestral gratuito de línguas e culturas estrangeiras 

(espanhol, francês e inglês), voltado para 

adolescentes de 11 a 14 anos cursando as séries 

finais do Ensino Fundamental. 

Nosso objetivo central é familiarizar os estudantes frente a diferentes culturas e 

formas de pensar. O projeto conta com uma equipe dedicada e com diversas 

atividades especialmente planejadas para a faixa etária dos alunos.



1. explorem criticamente as possibilidades tecnológicas disponíveis na sua preparação para o 

ingresso na pós-graduação;

2. utilizem de sistemas integrados para busca de informações sobre a pesquisa acadêmica 

voltada para a pós-graduação;

3. identifiquem os principais órgãos de fomento e agências de pesquisas no Brasil e no mundo 

(CAPES, CNPq, FAPEMIG, FINEP, Fundação Ford, dentre outras) interagindo em suas 

páginas digitais;

4. cadastrem itens curriculares na Plataforma Lattes / CNPq e conhecer outras plataformas 

similares;

5. se apropriem de ações necessárias para submissão de trabalhos, projetos e artigos via 

processos eletrônicos.

A oferta da disciplina Tecnologias Digitais na 

Preparação para Pós- graduação espera que os 

alunos

Projeto Transnegressão (NEAB)



• I Workshop Intercultural

• Happy Hour das Nações

• INTERUFU 2018

• Excursões culturais

• Recepção dos estudantes internacionais

Eventos ProInt



I Workshop Intercultural

• Evento ocorreu no dia 11 de julho de 
2018;

• Oficina com debates sobre experiências 
culturais dos alunos internacionais e de 
brasileiros no exterior;

• No Workshop houve o lançamento do 
programa de recepção e acolhimento 
aos  estudantes internacionais: o Mentor 
para a Integração Global da UFU 
(MIGUFU);

• O evento recebeu 156 inscrições



Eventos ProInt

Happy Hour das Nações

O evento ocorreu dia 30 de agosto com o propósito de promover a 

socialização entre os estudantes internacionais, padrinhos (MIGUFUs), 

servidores e técnicos, e toda a equipe da Diretoria de Relações 

Internacionais e Interinstitucionais (DRII-UFU) e contou com músicas, 

danças e comidas típicas.



Eventos ProInt

INTERUFU 2018

O objetivo principal da Semana de Internacionalização INTERUFU 2018 foi 

promover um espaço de discussão e de compartilhamento de experiências 

relativas à internacionalização, integrando diferentes perspectivas. As 

temáticas desta semana estiveram relacionadas a questões de mobilidade, 

língua, linguagem e cultura, governança, ensino, pesquisa e extensão.



Eventos ProInt

Excursão com estudantes internacionais

Excursão à Peirópolis-Uberaba (Dez/2018)

Os estudantes puderam conhecer o museu local que conta com um acervo vasto 

de fósseis de dinossauros e outros vertebrados encontrados na região.



Eventos ProInt

Recepção dos estudantes internacionais 2019.1

A recepção dos estudantes contou com atividades pela manhã e tarde. Os estudantes 

internacionais puderam conhecer os setores administrativos da UFU, experimentar a 

gastronomia brasileira e debater sobre as diferenças culturais entre seus países.



Obrigada

pela

atenção!

CONTATOS

Mobilidade Acadêmica Nacional

mobilidadenacional@prograd.ufu.br

Diretoria de Relações Internacionais

international@ufu.br

Programa de Formação para Internacionalização

prointufu@gmail.com

ProInt

mailto:mobilidadenacional@prograd.ufu.br
mailto:international@ufu.br
mailto:prointufu@gmail.com

