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PAUTA DA REUNIÃO 

FASES DA MOBILIDADE 

RESPONSABILIDADES 

DÚVIDAS 
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#1 •Inscrição no Edital de Mobilidade Ufes 

#2 •Homologação pela SRI-UFES 

#3 •Inscrição na IES de destino 

#4 •Aceite na IES de destino 

#5 •Trancamento de Matrícula na Ufes 

#6 •Período de MOBILIDADE 

#7 •Retorno à UFES 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

FASES DO PROGRAMA 



• Autoriza trancamento 

• Registra dados do alunos  

• Realiza trancamento no sistema 

• Analisa e aprova solicitação 

• Encaminha solicitação à SRI 

• Elabora plano de estudos  

• Apresenta plano de estudos para 

aprovação pelo colegiado 

• Abre solicitação de trancamento junto ao 

colegiado, anexando plano de estudos e 

carta de aceite  
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ALUNO 

COLEGIADO 

MOBILIDADE PARA 
O EXTERIOR/SRI 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 



5 

PLANO DE 

ESTUDOS 

Modelo Ufes OU 

Modelo IES 

Anfitriã 

Disciplinas a 

serem 

cursadas na 

IES estrangeira 

Disciplinas 

equivalentes 

no currículo 

da Ufes 

Aprovação do 

Colegiado 
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Modelo de 

Solicitação de 

Trancamento 

Anexar: 

-Plano de Estudos 

-Carta de Aceite 
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Enviar por e-mail 

antes da viagem: 

Termo de Compromisso 

Cópia da Apólice do 
Seguro Internacional 

Cópia do Passaporte 

ÚLTIMOS REGISTROS NA SRI 
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PERÍODO DE MOBILIDADE 

CHECK-IN: 

Se apresentar ao setor de RI da IES para 
efetuar matrícula  

Enviar a SRI/Ufes telefone e endereço no país 
de destino + comprovante de matrícula 
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MOBILIDADE 
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Fonte: http://blog.informationplanet.com.br/choque-cultural/ 

CHOQUE CULTURAL 
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RETORNO À UFES 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Solicitar junto ao Colegiado 
apresentando: 

Histórico escolar estrangeiro (traduzido) 

Ementas das disciplinas cursadas e 
aprovadas (traduzido) 

Outros documentos que Colegiado solicite 

Caberá ao Colegiado analisar a solicitação. 

Não há garantia de aproveitamento total dos estudos. 
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RESPONSABILIDADES DO ALUNO 

Providenciar visto de estudante, seguro saúde e demais exigências do país 
de destino (carteira de vacinação, etc) 

Assumir integralmente os custos, incluindo eventuais tarifas acadêmicas 

Matricular-se na IES de destino, cumprir todas as normas e participar 
das atividades acadêmicas e culturais 

Dedicar-se integralmente ao plano de estudos aprovado 

Divulgar a Ufes, cidade, Espírito Santo e Brasil 

Comunicar a SRI qualquer intercorrência que desabilite permanência 

Retomar sua formação acadêmica ao encerrar o período da mobilidade 
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DÚVIDAS 

Posso mudar meu plano 

de estudos ao chegar 

na universidade? 

E se eu quiser 

ficar mais um 

semestre? 

Posso trabalhar durante 

o programa de 

mobilidade? E se eu quiser viajar 

para outras cidades ou 

países durante minha 

estadia no exterior? 
Qual a sua 

dúvida? 



Profª Drª Junia Freguglia 

Ana Rachel Mendes 14 

COORDENAÇÃO DE  

MOBILIDADE PARA O EXTERIOR 
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - UFES 

mobilidade.internacional@ufes.br 


