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O QUE SE DEVE FAZER APÓS O TÉRMINO DO INTERCÂMBIO 

 

▪ FORMULÁRIO DE RETORNO:  O formulário destinado aos alunos que estão retornando de seu 

intercâmbio / estágio, para regularização da matrícula está disponível em => 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9YMP4phTV0fW4rkxv2Om81SpRBjnth97NE8PRY-

ZxeEf6zQ/viewform?c=0&w=1. 

 

▪ RELATÓRIO FINAL de INTERCÂMBIO: Ao retornar de seu intercâmbio, o aluno deverá entregar na 

ASSIN (Assessoria para Assuntos Internacionais) o "RELATÓRIO FINAL de INTERCÂMBIO", 

disponível em https://ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/assin/Relatorios_de_intercambio/Relatorio%20Final%20-

%20modelo/RELATORIO%20FINAL%20DE%20INTERCAMBIO.pdf. Este relatório deverá ser 

preenchido pelo Coordenador de Curso, com ajuda do aluno, e deverá ser entregue no prazo 

máximo de 45 dias após o retorno às atividades na UFSJ. Deverá ser enviado para 

assin.intercambio@ufsj.edu.br, juntamente com uma foto para que a ASSIN publique na página 

na página https://ufsj.edu.br/assin/. 

  

▪  EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS CURSADAS DURANTE O INTERCÂMBIO: A seguir apresenta-se o 

passo-a-passo de acordo com a "Resolução CONEP nº 013 / 2015, de 29 de abril de 2015", 

disponível em " https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/colil/Resolucao%20%20013%20Conep%20-

%20de%2029%20de%20abril%20de%202015%20%20Regulamenta%20Equivalencia%20Entre%20UCs%20

e%20Aproveitamento%20Estudos.pdf", que "Regulamenta a equivalência entre unidades curriculares e o 

aproveitamento de estudos nos cursos de graduação da UFSJ" para que os créditos cursados por vocês 

nas Universidades receptoras no exterior durante o intercâmbio sejam validados pela UFSJ.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9YMP4phTV0fW4rkxv2Om81SpRBjnth97NE8PRY-ZxeEf6zQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9YMP4phTV0fW4rkxv2Om81SpRBjnth97NE8PRY-ZxeEf6zQ/viewform?c=0&w=1
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/Relatorios_de_intercambio/Relatorio%20Final%20-%20modelo/RELATORIO%20FINAL%20DE%20INTERCAMBIO.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/Relatorios_de_intercambio/Relatorio%20Final%20-%20modelo/RELATORIO%20FINAL%20DE%20INTERCAMBIO.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/Relatorios_de_intercambio/Relatorio%20Final%20-%20modelo/RELATORIO%20FINAL%20DE%20INTERCAMBIO.pdf
mailto:assin.intercambio@ufsj.edu.br
https://ufsj.edu.br/assin/
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/colil/Resolucao%20%20013%20Conep%20-%20de%2029%20de%20abril%20de%202015%20%20Regulamenta%20Equivalencia%20Entre%20UCs%20e%20Aproveitamento%20Estudos.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/colil/Resolucao%20%20013%20Conep%20-%20de%2029%20de%20abril%20de%202015%20%20Regulamenta%20Equivalencia%20Entre%20UCs%20e%20Aproveitamento%20Estudos.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/colil/Resolucao%20%20013%20Conep%20-%20de%2029%20de%20abril%20de%202015%20%20Regulamenta%20Equivalencia%20Entre%20UCs%20e%20Aproveitamento%20Estudos.pdf


- ATENÇÃO! O prazo máximo para solicitar a equivalência é de 6 (seis) meses após o retorno à 

UFSJ.  

       1. Preencher um requerimento eletrônico de equivalência no CONTAC. 

       2. Entregar a documentação relacionada a seguir (em língua portuguesa, inglesa ou espanhola) à 

COMEC (Coordenadoria do curso de Engenharia Mecânica. 

i. Original ou cópia autenticada do Histórico Escolar. 

ii. Certidão de Estudos ou documento equivalente, apresentado de forma completa e oficial, e 

que conste(m) a(s) aprovação(ões) nos estudos passíveis de equivalência ou aproveitamento, 

fornecido pela instituição de origem. 

iii. Conteúdo programático ou plano de ensino oficial, com autenticidade comprovada, da 

instituição na qual as unidades curriculares foram cursadas. 

iv. "EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS CURSADAS NO PERÍODO DE INTERCÂMBIO", disponível em 

"https://ufsj.edu.br/portal-repositorio/File/comec/FICHA%20RESUMO%20-%20INTERCAMBIO(1).pdf" 

devidamente preenchida com => NOME ORIGINAL E TRADUÇÃO DA UC (Unidade Curricular) 

CURSADA, CARGA HORÁRIA (em horas e não em créditos), CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO DAS 

NOTAS AO PADRÃO DA UFSJ (6,0 - 10,0). Esta ficha deverá ser ASSINADA E CARIMBADA PELO 

COORDENADOR DE CURSO. 

 

▪ CONTRATO PEDAGÓGICO: Esse documento, disponível em "https://ufsj.edu.br/portal-

repositorio/File/assin/Formularios/contratopedagogico_UFSJ.pdf"é obrigatório antes da viagem, 

mas é interessante o aluno entregá-lo com os supracitados para ficar arquivado em sua pasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ATENÇÃO! Caso o(a) aluno(a) tiver interesse de interpor algum recurso ao 

Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica sobre esse assunto, o prazo é 

de 7 (sete) dias após a divulgação do resultado ao discente pela COMEC. 
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