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Informação Geral 

Reitora Profa. Dra. Cláudia Aparecida Marliére de Lima 

Endereço 
Rua Diogo de Vasconcelos, 122, Pilar, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

35400-000 

Telefone +55(31)3559-1189 Website: http://www.ufop.br/ 

Coordenadora do BRACOL na 

Universidade  

Profa. Dra. Alessandra Rodrigues Kozovits 

Coordenadora de Assuntos Internacionais 

Endereço 

Universidade Federal de Ouro Preto, Coordenadoria de Assuntos 

Internacionais, Campus Morro do Cruzeiro. Ouro Preto, Minas Gerais, 

Brasil. 35400-000 

E-mail  international@caint.ufop.br Website: http://www.caint.ufop.br/ 

Telefone  +55(31)3559-1192 Telefone celular: +55(31)99168-1595 

Vice-coordenadora do BRACOL 

na Universidade 

Jaqueline Pinheiro Schultz 

Secretária Executiva da Coordenadoria de Assuntos Internacionais 



 

Endereço 

Universidade Federal de Ouro Preto, Coordenadoria de Assuntos 

Internacionais, Campus Morro do Cruzeiro. Ouro Preto, Minas Gerais, 

Brasil. 35400-000 

 

 

Datas importantes  

 Semestre 1 
Semestre 2 

Calendário Acadêmico 

2018  
12-3-2018 a 21-7-2018 

 

13-8-2018 a 22-12-2018 

Data limite de 

recepção das cartas de 

candidaturas 

15-11-2018 
15-5-2018 

Data limite para o 

encarregado de 

relações 

internacionais receber 

a documentação dos 

estudantes 

participantes do 

BRACOL 

15-11-2018 
15-5-2018 

Período de vigência de 

benefícios 
12-3-2018 a 21-7-2018 13-8-2018 a 22-12-2018 

Sessão de orientação 

obrigatória 
06-3-2018 07-8-2018 

Período de férias 
Não há férias durante o semestre 

letivo 
Não há férias durante o semestre letivo 

Período de exames 

finais 
16 a 21-7-2018 

 

17 a 22-12-2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informação Acadêmica 

Cursos de graduação e 

de pós-graduação 

oferecidos a 

estudantes 

participantes do 

BRACOL  

Administração, Artes Cênicas, Ciência da Computação, Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, 

Engenharia Ambiental, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Geológica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia 

Urbana, Estatística, Farmácia, Filosofia, Física, História, Jornalismo, Letras, 

Matemática, Medicina, Museologia, Música, Nutrição, Pedagogia, Química, 

Química Industrial, Serviço Social, Sistemas de Informação, Turismo. 

Programas de maior 

demanda para 

intercâmbio em sua 

instituição 

Administração, Artes Cênicas, Ciência da Computação, Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, 

Engenharia Ambiental, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Geológica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia 

Urbana, Estatística, Farmácia, Filosofia, Física, História, Jornalismo, Letras, 

Matemática, Medicina, Museologia, Música, Nutrição, Pedagogia, Química, 

Química Industrial, Serviço Social, Sistemas de Informação, Turismo. 

Informação de 

conteúdo de 

disciplinas 

http://www.caint.ufop.br/undergraduate-courses 

http://www.prograd.ufop.br/index.php/cursos 

Carga mínima de 

disciplinas 

obrigatórias para 

estudantes de 

intercâmbio 

3 disciplinas 

Período de matrícula 07 a 09-3-2018 (1º semestre) / 08 a 10-8-2018 (2º semestre) 

Período de envio dos 

certificados de 

qualificação final 

A partir de 30 dias após o término do semestre 

Número de vagas (# de estudantes) oferecidas para o 1º Semestre de 2018  02 

Número de vagas (# de estudantes) oferecidas para o 2º Semestre de 2018  02 

 

Informação sobre idioma  

Nível de idioma exigido pela Universidad de destino (Português):  

Não é necessário certificado de proficiência, mas é indicado que o aluno tenha conhecimento básico do 

idioma. 

 

http://www.caint.ufop.br/undergraduate-courses


 

Instituição Brasileira 

A Universidade oferece 

cursos de espanhol  
Sim 

Possibilidade de oferecer 

cursos de português aos 

estudantes participantes 

do BRACOL 

Sim 

Modalidade do curso Curso presencial 

Facilidades para o 

estudo do idioma 

português 

A UFOP oferece curso de português gratuito para alunos estrangeiros. O 

curso acontece durante o semestre letivo, no campus de Ouro Preto e 

aceita estudantes em fluxo contínuo e de qualquer nível de domínio do 

idioma português. As inscrições devem ser feitas junto à CAINT. 

 

 

Informação adicional requerida 

Informação de Viagem 

O estudante colombiano será colocado em contato com a equipe da UFOP 

responsável por recepcionar alunos estrangeiros, para auxiliá-lo nas 

informações pertinentes sobre chegada e permanência no Brasil. 

Condições de 

Hospedagem 

Inicialmente, o estudante colombiano será direcionado às moradias 

federais da Universidade, também conhecidas como “Repúblicas”. O custo 

de moradia nas Repúblicas é subsidiado e para essa despesa o estudante 

receberá auxílio financeiro da UFOP no valor de R$600,00 (seiscentos 

reais) mensais, enquanto durar o período de intercâmbio, não podendo 

exceder 06 (seis) meses. O auxílio será pago até o décimo dia útil de cada 

mês, iniciando-se no mês subsequente ao início das aulas. 

Moradia estudantil na UFOP: http://www.ufop.br/moradia-estudantil 

Lista de Repúblicas: 

http://u2.ufop.br/scripts/sme/smeweb.exe/pesquisa?cidade=1&situacao=UF

OP 

Condições de 

alimentação 

O estudante colombiano terá acesso aos restaurantes universitários da 

UFOP, com isenção das tarifas de almoço e jantar, de segunda a sexta-

feira, enquanto durar o período de intercâmbio, não podendo exceder 06 

(seis) meses. O auxílio financeiro deverá ser utilizado para demais 

despesas com alimentação. 

Condições do 

desembolso do dinheiro 

por parte da instituição 

anfitriã 

O estudante receberá o valor de R$600,00 (seiscentos reais), a cada mês, 

por meio de ordem bancária (documento a ser emitido pela Diretoria de 

Orçamento e Finanças da UFOP). Esse documento deverá ser 

apresentado pelo estudante ao banco, junto do passaporte, para 

recebimento do valor em espécie. 



 

Para uso do Restaurante Universitário, o aluno receberá uma carteira 

estudantil, a qual será carregada mensalmente com o valor necessário 

para acesso às refeições.   

Custos adicionais 

estimados por mês para 

o estudante 

Alguns indicadores aproximados do custo de vida da cidade: 

    

Produto Custo Produto Custo 

Comida PF * R$ 7,00-15,00 Corte de cabelo F R$ 20,00-

55,00 

Comida kg ** R$ 20,00-40,00 Corte de cabelo M R$12,00-20,00 

Pão francês 

kg 

R$ 10,00-12,00 Corrida de táxi A combinar 

Água mineral 

500ml 

R$ 2,00-3,50 Ônibus/Táxi lotação R$ 2,70 

Refrigerante 

lata 

R$ 3,00-5,00 Cinema R$ 5,00-10,00 

Xerox R$ 0,12-0,30 Laranja kg 1,98 

Maçã kg 4,90 

Observe que por ser uma cidade turística, Ouro Preto costuma ter preços 

mais caros nos pontos comerciais do centro histórico. 

 * “PF” é a abreviação de “Prato Feito”. No Brasil são comuns restaurantes 

com esse serviço, que servem uma refeição padrão (geralmente arroz, 

feijão, salada, carne e acompanhamento) por um preço fixo. ** O que se 

chama de restaurantes com “comida a kg” são aqueles com self service. 

Trâmite de visto 

O aluno deve obter o visto ainda no país de origem. Ao chegar ao Brasil 

deverá obter o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), junto à Polícia 

Federal tendo custos de R$204,77 para Taxa Carteira de Estrangeiro 

primeira via e R$106,45 para Taxa Registro de 

estrangeiros/restabelecimento de registro. O procedimento deve ser feito 

em até 30 dias após a sua chegada ao país. 

Seguro médico  

O estudante deverá contratar seguro de acidentes, saúde e de vida para 

todo o período do intercâmbio com cobertura médica em caso de doença 

ou acidente, repatriação médica ou funerária e seguro de acidentes 

pessoais, bem como contratar seguro saúde internacional válido para o 

país de destino. 

Condições especiais para 

PNE 

A instituição conta com facilidades para que os estudantes portadores de 

necessidades especiais possam realizar o intercâmbio.  



 

Contato de emergência 

na ARI 

Alessandra Rodrigues Kozovits 

international@caint.ufop.br  

+55(31)99168-1595 

 

Processo de nomeação 

de estudantes de 

intercâmbio na 

Universidade 

A instituição de origem deverá enviar um e-mail para 

international@caint.ufop.br indicando o nome, o curso e o e-mail dos 

alunos selecionados.  

O aluno deverá preencher o formulário online disponível em 

http://www.caint.ufop.br/candidatura-para-mobilidade-academica-na-ufop, 

anexar a documentação solicitada e enviá-lo até as datas previamente 

informadas, de acordo com o semestre pretendido.   

Após análise dos documentos e aprovação da candidatura, será emitida a 

Carta de Aceite, que será necessária para a obtenção do visto. 

 


