
   

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
Pró-Reitoria de Graduação 

Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional 
Rodovia BR 465, km 7 - Seropédica - CEP 23.851-970, RJ  

 

 

PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL 

 

 Estudantes da UFRRJ podem fazer intercâmbio em universidades 
conveniadas de modo particular pagando todas as despesas ou participar de 
processos seletivos que lhe garantam auxílio financeiro, informações podem ser 
obtidas na Coordenação de Relações Internacionais e Interinstitucionais (Corin), 
sala 130, do Pavilhão Central (P1) ou no setor de Mobilidade Acadêmica, 
Prograd, sala 94 do P1. 

 

PROCEDIMENTOS INICIAIS 

 Se for contemplado em processo seletivo ou se decidiu ir por conta própria, 
é preciso primeiramente escolher a universidade do exterior informação 
que pode ser obtida na Corin, certificando-se que ela oferece curso 
equivalente ao da UFRRJ. 

 O aluno deve providenciar - obrigatoriamente - os seguintes documentos: 

 Histórico Escolar; 

 Formulário de Candidatura; 

 Carta de Recomendação elaborada por sua Coordenação, se for o 
caso; 

 Declaração de que está regularmente matriculado na UFRRJ; 

 Carta de Motivação: um texto onde se justifica o motivo do seu 
interesse na mobilidade e apresenta as disciplinas que deseja cursar na 
Instituição estrangeira parceira; 

 Plano de estudos com disciplinas que pretende cursar no exterior (com 
respectivas ementas) que podem ser obtidas com a instituição 
estrangeira, esse plano de estudos deve ser aprovado previamente pela 
Coordenação do curso. 

 

 Será aberto um processo na UFRRJ para formalizar o intercâmbio e depois 
será feito contato entre as instituições para que o discente possa fazer a 
mobilidade. Quando a UFRRJ receber a Carta de Aceite da universidade 
estrangeira, outras providências deverão ser feitas pelo aluno. 

 

OBS: Os documentos e o processo de seleção podem variar de acordo com as 
exigências de cada universidade. 
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PROCEDIMENTOS FORMAIS PARA O ALUNO QUE É ACEITO 

 Tradução de documentos 

Algumas universidades exigem que os documentos dos alunos sejam 
traduzidos (tradução juramentada). 

 Carta de aceite 

A carta de aceite é enviada pela universidade de destino para a UFRRJ e é 
o documento pelo qual esta alega que recebeu a documentação do aluno e 
que ele foi aceito para a mobilidade acadêmica internacional. 

 Passaporte e visto 

O pedido e as despesas com passaporte e visto são de inteira 
responsabilidade do aluno. 

Para obter o Visto, é preciso entrar em contato com o Consulado do país 
de destino e esclarecer as dúvidas existentes. 

 O afastamento para a mobilidade somente se efetivará quando a Instituição 
de anfitriã comunicar formalmente a aceitação do aluno e a documentação 
de matrícula. 

 Atestado de saúde emitido pela Divisão de Saúde da UFRRJ, emito em 30 
dias, no máximo. Para obter esse documento, o aluno deverá realizar os 
exames exigidos no Memorando 219/DS, de 07/10/2013. 
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