PERGUNTAS FREQUENTES – Programa Andifes de Mobilidade Acadêmica
PARA ALUNOS DA UFBA QUE DESEJAM REALIZAR MOBILIDADE EM OUTRAS IFES
Onde inicio o processo de mobilidade?
R: A solicitação é realizada junto ao Colegiado do seu curso, que lhe orientará no preenchimento das
disciplinas equivalentes e encaminhará sua documentação ao Núcleo de Mobilidade e Monitoria
(NUMOB/PROGRAD).
Quais documentos devo apresentar?
R: A documentação básica é composta por: a) requerimento para participação no programa, preenchido e
assinado; b) histórico escolar atualizado; c) comprovante de matrícula atualizado; d) cópia do RG e CPF.
Contudo, outros documentos podem ser exigidos, sendo de fundamental importância que o estudante
verifique isso junto à IFES de destino.
Quem encaminhará minha documentação à universidade de destino?
R: O NUMOB. Todas as solicitações de mobilidade devem passar pelo núcleo, do contrário, a participação
no programa será considerada irregular e o aproveitamento de estudos não poderá ser efetuado.
Qual o período para solicitar mobilidade?
R: Apesar do Convênio Andifes estabelecer datas limite para encaminhamento dos pedidos de mobilidade,
as universidades têm liberdade para remanejar esses prazos caso seus calendários acadêmicos estejam
defasados por algum motivo excepcional. Portanto, o ideal é que você verifique junto à IFES de destino até
que data eles estarão recebendo solicitações de mobilidade.
Como saberei se fui aceito pela universidade de destino?
R: Caso seja aceito, a instituição enviará uma carta de aceite, por e-mail, contendo todas as orientações para
que você possa efetuar sua matrícula em mobilidade.
Devo trancar minha matrícula na UFBA antes de sair para mobilidade?
R: Você não deve trancar sua matrícula. Ela será atualizada para o status “Aluno em Mobilidade” e quando
do seu retorno, será ativada automaticamente.
Posso concluir meu curso em outra IFES?
R: Não. O estudante participante do programa deverá retornar à UFBA com, pelo menos, dois semestres
de antecedência em relação à data prevista para a integralização curricular de seu curso.
A UFBA oferece algum tipo de auxílio financeiro aos seus alunos para se manterem em outra cidade
durante a mobilidade?
R: Não. Orientamos que o discente busque saber se existe algum auxílio ou benefício que ele possa pleitear
na instituição receptora.

Como se dá o aproveitamento de estudos?
R: Ao fim da mobilidade, a instituição receptora deverá encaminhar o histórico escolar relativo ao período
estudado para o Núcleo de Apoio à Gestão Acadêmica (NAGA/SUPAC), que é o setor responsável na UFBA
pelo aproveitamento de estudos realizados em mobilidade.
Solicitei mobilidade, mas quero desistir de participar. O que eu faço? Serei penalizado?
R: Para formalizar a desistência, basta enviar um e-mail para numob@ufba.br comunicando expressamente
sua decisão. Você não será penalizado por isso, entretanto, recomendamos que a desistência seja
comunicada antes do início do semestre letivo da UFBA.

