
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE APOIO ACADÊMICO AO ESTUDANTE

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA – CONVÊNIO ANDIFES

REQUERIMENTO PARA INSERÇÃO NO PMA
 (a ser preenchido pelo aluno)

1. Dados Pessoais:

Nome:                                                                                                  
Telefone fixo: (   ) Telefone móvel: (   )
Endereço eletrônico:
Documentos: RG: CPF:

Curso: Matrícula:
IES de origem:
IES receptora:

2. Plano de Estudos:
2.1. Período que deseja permanecer na IES receptora

Ano Semestre Início: Término:

/     / /     /
/     / /     /

2.2.  DISCIPLINAS A CURSAR NA IES RECEPTORA
Código NOME



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE APOIO ACADÊMICO AO ESTUDANTE

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA – CONVÊNIO ANDIFES

3. Justificativa para a mobilidade acadêmica

DATA:      /    /

___________________________________________
Assinatura do requerente

Documentos que devem ser anexados a este requerimento:
 Grade Curricular e Programas das disciplinas a serem cursadas na IES receptora.
 Histórico Escolar
 Comprovante de matrícula (Horário Individual)
 Fotocópias de RG e CPF



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE APOIO ACADÊMICO AO ESTUDANTE

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA – CONVÊNIO ANDIFES

ANÁLISE DE REQUERIMENTO PARA INSERÇÃO NO PMA
(a ser preenchido pela Coordenação do Curso na IES de origem)

4. Análise pelo Colegiado de Curso

Analisando  o  requerimento  de  inserção  no  Programa  de  Mobilidade  Acadêmica  –  Convênio

ANDIFES apresentado pelo(a) aluno(a) _____________________________________________,

nº  de  matrícula  ____________________  ,  do  Curso  _________________________________,

este Colegiado de Curso é de parecer   □ FAVORÁVEL          □ CONTRÁRIO   

Se CONTRÁRIO, justifique:

____________________________________________________________________________ . 

5.  Equivalência de Disciplinas
DISCIPLINA A CURSAR NA IES RECEPTORA EQUIVALÊNCIA DISCIPLINA NA IES ORIGEM

COD. DISC. DISCIPLINA COD .DISC. DISCIPLINA

DATA:      /      /           _______________________________________
Assinatura/carimbo da Coordenação de Curso
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