ROTEIRO PARA SOLICITAÇÃO DE MOBILIDADE ACADÊMICA
ALUNOS DE OUTRAS IFES
1. O aluno interessado em participar do programa de mobilidade acadêmica na UFBA deverá contatar,
em sua Instituição de origem, o setor responsável pelo referido programa para dar início ao
processo.
2. Os prazos para solicitação são disponibilizados em nossa página https://prograd.ufba.br/mobilidadeacademica.
3. A documentação exigida pela UFBA é composta pelos seguintes documentos:
a. Ofício de apresentação do aluno, emitido pela Universidade de origem, informando o nome do
aluno, seu curso de origem, concordância para participação e semestre(s) de participação;
b. Requerimento para participação no programa, preenchido e assinado (download aqui);
c. Histórico Escolar oficial e atualizado;
d. Comprovante de Matrícula no semestre em curso;
e. Cópia do RG e CPF.
4. As ementas das disciplinas ofertadas pela UFBA devem ser obtidas junto às Unidades Universitárias.
Os contatos podem ser encontrados em https://www.ufba.br/cursos.
5. A documentação descrita no item 3 deverá ser encaminhada, dentro do prazo estabelecido, pelo
setor responsável pela mobilidade na Universidade de origem, por e-mail, ao Núcleo de Mobilidade
da PROGRAD/UFBA (numob@ufba.br). Os documentos podem ser originalmente digitais ou
digitalizados e devem estar preferencialmente em formato PDF.
6. Ao receber a documentação, o NUMOB irá verificar se a solicitação atende todas as exigências do
Convênio ANDIFES e caso esteja tudo certo, abrirá um processo eletrônico no SIPAC e o encaminhará
ao(s) respectivo(s) Colegiado(s) para apreciação.
7. A mobilidade acadêmica depende da oferta de disciplinas e da disponibilidade de vagas. Portanto,
a simples solicitação do aluno não garante uma vaga no programa.
8. Após a apreciação, o processo retorna ao NUMOB que irá comunicar ao aluno, por e-mail, a decisão
do(s) Colegiado(s). Se o pedido for deferido, será emitida uma carta de aceite contendo todas as
orientações necessárias à realização da matrícula em mobilidade na UFBA.

Ainda tem dúvidas?
•
•
•

FAQ - Dúvidas Gerais sobre o Programa
FAQ - Para Alunos de outras IFES que desejam realizar mobilidade na UFBA
Convênio ANDIFES de Mobilidade Acadêmica

