UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Av. Araújo Pinho, nº 265, Canela, 40110-150 – Salvador, Ba.
Tel (071)3283-7119 Fax (071)3283 7012
E-mails: prograd@ufba.br / coorgrad@ufba.br / secgrad@ufba.br
ROTEIRO PARA SOLICITAÇÃO DE MOBILIDADE ACADÊMICA
ALUNOS OUTRAS IFES

1. O aluno interessado em participar do programa de mobilidade acadêmica da
UFBA deverá contatar, em sua Instituição de origem, o setor responsável pelo
referido programa, para dar início ao processo. Lembramos que, para os
candidatos que escolherem a UFBA como Instituição de destino, deverão ter a
documentação exigida encaminhada pela Instituição de origem (postada), até
as datas estabelecidas no Calendário Acadêmico de cada ano para os
semestres letivos subsequentes.

2. Os programas/ementas de disciplinas ministradas pela UFBA deverão ser
emitidos por nossas Unidades Acadêmicas. Os contatos podem ser encontrados
em https://www.ufba.br/cursos.

3. A solicitação deve conter os seguintes documentos (originais):
a. Ofício de apresentação da Instituição de origem (remetente)
informando nome do aluno, curso de origem, concordância para
participação e semestre(s) de participação;

b. Histórico escolar oficial/completo e atualizado, do candidato,
atendendo às condições de participação do Convênio, e cópia do
Comprovante de Matrícula no semestre em curso;

c. Plano de Estudo com as disciplinas a serem cursadas (com os CÓDIGOS),
assinado e carimbado (ou digitado) pela coordenação que o aprovou
(Preencher formulário de Requerimento para Mobilidade Acadêmica –
baixar em http://www.prograd.ufba.br/mobilidade-academica#.
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d. O formulário de Requerimento para Mobilidade Acadêmica deve conter
os dados pessoais do pleiteante, (nome, endereço, e-mail, telefones
celular e fixo atualizados, curso e matrícula da IFES de origem), número
de semestres pretendidos para a mobilidade e a lista de disciplinas
pretendidas na UFBA com suas respectivas equivalências na IFES de
origem, devidamente assinados pelo aluno e assinado e carimbado
pelos coordenadores das instâncias responsáveis da universidade de
origem.

e. Cópia da Carteira de Identidade e CPF;

4. Os períodos de matrícula estão definidos no Calendário Acadêmico semestral
(disponível

em

https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/CalendarioAcademico.

5. A mobilidade acadêmica depende da disponibilidade de vagas nos cursos e
nas disciplinas, mediante avaliação da coordenação acadêmica do curso.
Portanto, a simples solicitação do aluno não garante a vaga na mobilidade.

6. A PROGRAD não se responsabiliza por problemas advindos da diversidade de
calendários entre as IFES e seguirá o calendário definido pela UFBA.

Outras informações consultem: http://www.andifes.org.br/

Núcleo de Mobilidade, Bolsas e Certificados
mobilidade@ufba.br
(71) 3283-7008 / 7015
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