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  Abrangência 

    Mobilidade Interna - entre os Campi UFMA. 

    Mobilidade Externa - para outras IFES (Instituições Federais de Educação Superior). 

 
  Base Normativa 

 

    Resolução nº 388/2005- CONSEPE/UFMA - disponível em www.proen.ufma.br 

    Convênio ANDIFES Mobilidade Estudantil - disponível em www.andifes.org.br 

 
  Requisitos básicos para candidatura 

 

1. Possuir o Coeficiente de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 7,0 (sete). 

2. Ter concluído com aprovação todos os componentes curriculares previstos para o primeiro ano ou 1º e 2º 

semestres letivos do curso. 

3. Possuir, no máximo, reprovação em um componente curricular em cada um dos demais semestres letivos do 

curso. 

 

  Instrução para a candidatura 
 

1.   Escolha uma universidade de destino.  Não se esqueça de verificar se a Instituição estabelece prazos para 

receber estudantes de outra IFES e as datas de calendário do período letivo. 
 

2.   Faça seu plano de estudos, definindo o componente curricular que pretende cursar em mobilidade estudantil. 

Adquira os programas desses componentes curriculares na Instituição de destino (nessa etapa, você pode 

solicitar o auxílio do coordenador do seu curso). 
 

3.   Preencha o formulário de solicitação da mobilidade. 
 

4.   De posse do requerimento e dos programas dos componentes curriculares na Instituição de destino, submeta a 

documentação para análise pelo Colegiado do Curso. 
 

6.   Se sua solicitação for deferida, a documentação será encaminhada à DIAAC, que abrirá o processo eletrônico 

e enviará a documentação pertinente para a IFES de destino. 
 

7.   Aguarde o envio do aceite da Instituição de destino. 
 
 

  Observações 
 

1.   É permitida a saída de até 2(dois) estudantes do curso por semestre letivo. 
 

2.   A participação do estudante no Programa de Mobilidade Estudantil terá a duração de um ano letivo, podendo 

haver renovação por até mais um período letivo. 
 

3.   A participação no programa de mobilidade estudantil não caracteriza a transferência da matrícula do estudante. 
 

4.   A Mobilidade Interna (entre os Campi UFMA) possui datas estabelecidas no Calendário Acadêmico diferentes 

dos demais tipos de Mobilidade. 
 

5.   Geralmente o prazo para solicitação da Mobilidade estudantil é até 31 de outubro para os estudantes que 

pretendem cursar o 1º semestre letivo e 31 de maio para o 2º semestre letivo na IFES de destino. 
 

6.   A escolha da instituição, a aquisição dos programas dos componentes curriculares e a realização de quaisquer 

procedimentos, constantes nas normas para mobilidade na IFES de destino, é de exclusiva responsabilidade do 

estudante.
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  Abrangência 
 

    Mobilidade Externa - estudantes de outras Instituições Federais de Educação Superior. 
 
 

  Base Normativa 
 

    Convênio ANDIFES Mobilidade Estudantil - disponível em www.andifes.org.br 

    Resolução nº 388/2005- CONSEPE/UFMA - disponível em www.proen.ufma.br 
 
 

  Instrução para a participação no programa 
 

1.   A solicitação de participação no programa deve ser formalizada na sua universidade de origem (para 

aquisição dos programas dos componentes curriculares, entre em contato com os Departamentos 

Acadêmicos desta IFES). 
 

2.   Após a análise de sua solicitação, a instituição de origem encaminhará sua documentação para esta 

Universidade. 
 

3.   Após o recebimento de sua documentação, a DIAAC/UFMA solicitará a análise da Coordenadoria do 

Curso sobre a existência de vagas nos componentes curriculares pleiteados. 
 

4.   Se sua solicitação for deferida, a DIAAC comunicará à sua Universidade, efetuando a seguir, sua 

matrícula (cadastro e inscrição em disciplinas). 
 

 
  Observações: 

 

1.   É permitida o ingresso de até 2(dois) estudantes por curso, em cada semestre letivo. 
 

2.   A participação do estudante no Programa de Mobilidade Estudantil terá a duração de um ano letivo, 

podendo haver renovação por até mais um semestre letivo. 
 

3.   A aquisição dos programas dos componentes curriculares é de exclusiva responsabilidade do estudante, 

junto aos Departamentos Acadêmicos desta Universidade. 
 

4.   A documentação deverá ser enviada de acordo com os prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico da 

UFMA para os respectivos semestres letivos. 

5.    A documentação deverá ser encaminhada EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico para o email 

diaac.proen@ufma.br   
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