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(CIMA)
8 passos para conseguir a mobilidade acadêmica Internacional

1. Preencha o formulário de candidatura para mobilidade
acadêmica que se encontra na página do CIMA, na aba
“Mobilidades para estudantes da UNIFIMES”.
2. Formalize a solicitação com a Coordenação de seu curso por
meio de comunicação dirigida ao coordenador, informando o
período de realização da atividade acadêmica, a instituição de
destino e o tipo mobilidade (no seu caso estágio).
NOTA: Os alunos que realizarem estágio internacional têm a
possibilidade de realizar o seu trabalho de Conclusão de Curso ou
desenvolver um relato de caso/experiência, como opção de
graduação. Se a instituição de destino possuir interesse em
desenvolver qualquer uma dessas alternativas, deve ser notificado
ao Coordenador do Curso no qual o estudante pertence.
3. Nós da Coordenação de Internacionalização e Mobilidade
Acadêmica da UNIFIMES, sugerimos sempre considerar uma
segunda e até uma terceira opção de destino, para garantir o sucesso
do processo e suas expectativas (verifique a lista anexa de acordos
atuais para identificar outros destinos possíveis).
4. A coordenação de seu curso deverá emitir uma carta de endosso
dirigida ao CIMA para autorizar o início do processo, incluindo o
seu conceito, a média acumulada e o orientador do Trabalho de
Conclusão de Curso para supervisionar o processo acadêmico do
estágio, se for o caso.
5. Depois de obter este endosso por escrito, você deve preparar,
com o apoio da Coordenação, o plano de homologação dos Cursos
(para seu respectivo semestre, conforme o formato disponibilizado
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na página do CIMA) ou a proposta de estágio ou rodízio. Isso deve
ser preparado no formato estabelecido e ter a aprovação da
Coordenação
do
curso,
sendo
enviado
para
internacional@unifimes.edu.br.
6. Junto com o documento de homologação do curso destino você
deverá enviar pelo correio eletrônico no seguinte endereço:
internacional@unifimes.edu.br, os documentos abaixo listados,
que devem estar digitalizados ou em PDF, com assinatura digital
quando aplicável:
a) Histórico de notas com média geral, calculada pelo somatório
das notas de todas as disciplinas cursadas.
b) Cópia do passaporte (caso ainda não o tenha, será orientado
sobre o processo de confecção).
c) Carta de compromisso assinada pelos pais ou responsáveis, caso
ainda seja dependente, na qual confirmem o seu apoio ao exercício
desta atividade acadêmica e afirmem conhecer as condições desta
mobilidade. A carta deve conter os detalhes de contato dos
signatários (nome completo, telefone celular, e-mail, endereço,
parentesco).
d) Cópia do seguro médico com cobertura durante o período de
estada no exterior como estudante (faça este documento após a
instituição estrangeira apresentar o aceite).
7. Durante o processo, deverá ser considerado qualquer outro
requisito (formulários, currículo, carta de motivação, certificado
saúde, etc.) que a instituição de destino possa solicitar como
requisito durante o processo, que se inicia oficialmente com a
aprovação de seu corpo docente. O CIMA irá informá-lo sobre
esses outros possíveis requisitos.
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8. Esteja ciente de qualquer possível bolsa de estudos ou auxílio
que possa ser oferecido à universidade para apoiar os alunos em
sua mobilidade acadêmica.

A UNIFIMES participa de diferentes programas e convênios
que oferecem oportunidades distintas para alunos. Por esta razão é
importante estar em contato permanente com a CIMA, para com o
apoio do estudante, aproveitar estas oportunidades. Nesses casos,
pode ser necessário atender a requisitos e condições adicionais para
concorrer pelos benefícios oferecidos. Vale a pena!!!
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