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PLANO DE TRABALHO PARA PERÍODO DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO INTERNACIONAL 

Caso haja qualquer alteração no Plano de Trabalho, ele deve ser imediatamente atualizado e 

reenviado à CAINT com as respectivas assinaturas. 

Tipo de mobilidade acadêmica: ☐ Sanduíche ☐ Duplo Diploma ☐ Estágio

DADOS DO ALUNO 

Nome: Matrícula: 

Curso: Departamento: 

Campus:   ☐ João Monlevade ☐ Mariana ☐ Ouro Preto

Telefone fixo (xx) xxxx - xxxx: Celular Celular (xx) xxxx - xxxx: 

E-mail:

INSTITUIÇÃO DE DESTINO 

Nome da Instituição: País: 

PERÍODO DA MOBILIDADE INTERNACIONAL 

Início previsto (mês/ano):  ___/_____   Término previsto (mês/ano):  ___/_____

COMPONENTES CURRICULARES 

A cursar na Instituição de Destino Equivalentes na UFOP 

Código Nome da disciplina Código Nome da disciplina 
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Nome e Assinatura do aluno  
   

 
 
 
 

 
Assinatura e carimbo do Presidente do 
Colegiado 
 
 
 

 
 

Nome e Assinatura do Professor Tutor¹ 
1. Conforme estabelece o Art. 8º da Resolução CEPE 
4.164, de 13 de setembro de 2010, todo aluno em 
mobilidade internacional deverá ter indicado um 
professor tutor pelo Colegiado de Curso para 
“acompanhar a elaboração, execução e avaliação do 
Plano de Estudos a ser desenvolvido pelo aluno na 
instituição receptora”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para uso da CAINT 
 

RECEBIDO DO ALUNO EM 

Data: 

Assinatura: 
 
 
 

Matrícula nº: 
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