Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior
Centro Universitário de Mineiros
Coordenação de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica
(CIMA)
Passo a Passo para estudantes visitantes para a UNIFIMES

1° Passo: Escolher o tipo de mobilidade que deseja realizar
•

Semestre Acadêmico

O estudante poderá realizar o semestre acadêmico em nossos cursos de graduação,
com a possibilidade de prorrogá-lo por até 1 ano, para isso deve notificar a sua
instituição e a UNIFIMES.
•

Estágio

O centro Universitário de Mineiros possuí uma série de projetos de pesquisa e
extensão, onde você poderá realizar parte do seu estágio. No site da UNIFIMES tem
as informações sobre os projetos e os respectivos responsáveis, disponíveis nos links
abaixo. Interessados deverão entrar em contato com os professores responsáveis por
esses projetos, verificar a duração dos mesmos, pois dependerá do plano de trabalho
que será definido.
http://unifimes.edu.br/pesquisa/
http://unifimes.edu.br/extensao/
A UNIFIMES não cobrará por nenhuma despesa acadêmica ou administrativa, no
entanto os gastos com a sua viagem e estadia ficará por conta do estudante.

2° Passo: Início do processo
Após a escolha do tipo de mobilidade que deseja realizar, recomendamos que o
estudante procure o setor de relações internacionais de sua instituição para fazer a
requisição oficial.
As solicitações realizadas diretamente pelos estudantes não serão aceitas, no
entanto se o estudante possuir qualquer dúvida, nós poderemos auxiliar e tentar resolver
qualquer pendência, utilizando os contatos disponibilizados a seguir:
Skype: internacional.unifimes@outlook.com
E-mail: Internacional@unifimes.edu.br
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3° Passo: Documentação necessária para o processo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formulário de aplicação
Documento de aprovação do programa de estudo de seu curso de Graduação
Documento de inscrição de sua Universidade
Documento de motivação
Histórico acadêmico ou CARDEX acadêmico
Currículo Vitae (Apenas para estágio)
Passaporte com visto se necessário
Seguro de Saúde Internacional

4° Passo: Formulário de inscrição para o programa de Mobilidade Acadêmica

Este formulário deve ser preenchido e enviado ao Centro de Internacionalização
da UNIFIMES. Para o seu preenchimento é necessário seguir todas as etapas apresentadas
no item relativo ao 3° Passo. O formulário está disponível na plataforma forms, para
acessá-lo você precisa clicar com o cursor do mouse neste link .

5° Passo: Procedimento de aprovação e etapas para a finalização do processo

Depois de recebermos a sua solicitação, ela será encaminhada para a coordenação
do curso escolhido, caso exista qualquer pendência ou solicitação será encaminhada via
e-mail ao estudante.
Uma vez aprovado pela coordenação do curso, o Centro de Internacionalização
irá revisar sua documentação, e após a aprovação será emitida uma carta de aprovação, e
para finalizar o seu processo será obrigatório a entrega de uma cópia de seu seguro
internacional, cópia de seu passaporte e itinerário de viagem.
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Para seu Conhecimento

PROCESSOS MIGRATÓRIOS
Lembre-se de verificar se você precisa de um visto para entrar no Brasil, ou se com uma
Licença de Permanência Temporária você pode completar seu semestre ou estágio.
O visto de estudante é processado em seu país e é solicitado para cursos com duração a
partir de 3 meses.
A permissão de entrada é solicitada no aeroporto ao entrar no país, uma vez que se
encontra na imigração, procure se informar sobre os trâmites de imigração e visto de
estudante no site da polícia federal do Brasil, para alguma dúvida acessar o documento
“Orientações sobre Vistos para Estudante Estrangeiro”, localizado em nossa página, na
aba Mobilidade para estudantes visitantes.

ALOJAMENTO
O Centro Universitário de Mineiros não possui residências estudantis.
A Coordenação de Mobilidade aconselhará os alunos interessados com base nas
necessidades e condições de sua estadia.

O programa de Mobilidade Acadêmica da Coordenação de Internacionalização e
Mobilidade Acadêmica (CIMA) da UNIFIMES agradece seu interesse, esperamos poder
realizar seu processo com sucesso, a fim de contribuir para seu desenvolvimento
acadêmico, profissional e pessoal.
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