
Mobilidade Estudantil no IFSULDEMINAS

O  Edital  de  Mobilidade  Estudantil  é  um  programa  que  visa  promover  o  intercâmbio

científico  e  cultural  entre  o  Instituto  Federal  do  Sul  de  Minas  Gerais  e  instituições

estrangeiras  parceiras,  proporcionando  aos  alunos  de  graduação  do  IFSULDEMINAS

uma  experiência  acadêmica  internacional,  que  integrará  seu  Curriculum  e  Histórico

Escolar.

Quem pode participar:

• Alunos de graduação do IFSULDEMINAS regulamente matriculados com no 

mínimo 20% e no máximo 90% da carga horária total cursado da matriz curricular 

do curso, conforme o Projeto Pedagógico de Curso vigente; o candidato não 

poderá ter ultrapassado o máximo de 90% dos créditos obrigatórios previsto em 

seu curso para se candidatar; 

• ter coeficiente de rendimento acadêmico (CoRA) igual ou acima de 7,0; 

• caso o candidato receba ou já tenha recebido algum Auxilio Estudantil, só poderá 

se candidatar a este edital se não estiver em dívida com relatório final do auxílio 

evact;

• Alunos que além das especificações citadas acima atendam aos demais requisitos 

para candidatura que porventura possam ser exigidas em edital.

Dicas:

Estudantes de graduação do IFSULDEMINAS interessados em participar de intercâmbio

institucional no exterior devem se preparar com antecedência.

Algumas  Universidades  exigem  a  apresentação  do  certificado  de  proficiência.  É

importante notar que os exames costumam ter datas predefinidas e os resultados não são

entregues imediatamente. Portanto, fique atento às datas de inscrição e aplicação dos

testes exigidos pelas instituições estrangeiras.

Busque o máximo de informação sobre a Instituição, o país e a cidade para os quais você

deseja ir.

Procure conversar com outros alunos que já realizaram intercâmbio através do Edital de

Mobilidade  Estudantil  nas  Universidades  que  você  tem  interesse,  uma  vez  que  eles

podem lhe dar dicas valiosas para o seu intercâmbio.

Aos Estudantes selecionados para o programa 

Todos os estudantes selecionados devem providenciar passaporte o quanto antes. Para

tanto, devem agendar horário no site da Polícia Federal.

Os excedentes devem aguardar eventuais convocações. 

http://www.dpf.gov.br/
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