
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 

Agência UFPR Internacional 
 

 
 Formulário de Inscrição para Mobilidade Nacional 

ENTRADA DE ALUNOS 

 

 

Parte 01 – Dados de Identificação 

Nome:________________________________________________________________________________________ 

Curso: _________________________________________________________    Período Atual:_________________ 

E-mail:______________________________________________________________    Fone:___(___)____________ 

Programa: Mobilidade ANDIFES (  ) ou Mobilidade PARANAENSE (   ) 

IFES de Origem:                                                                    Duração do Intercâmbio (   ) 06 meses  (   ) 12 meses     

Nome:__________________________________________________           Mês/Ano de início:             _____/_____ 

Estado: ___________________                                                                      Mês/Ano de encerramento: _____/_____  

        

 

Parte 02 – Dados Acadêmicos 

Relação de Disciplinas Pretendidas: (favor, consultar a Coordenação de Curso para verificar grade horária) 

 Código Nome Carga Horária 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    
 

Autorização da IFES de Origem  

Nome da Unidade:____________________________________________________________  Sigla: ____________ 

Fone: (___)____________________    E-mail:_______________________________________________________ 

Responsável pela Unidade: ________________________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________ 

 

(    )  AUTORIZADO                        (    ) AUTORIZADO COM RESTRIÇÕES 

Indique abaixo qualquer observação quanto ao pedido do aluno: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          Carimbo da Instituição 

 

 Local: __________________                 Data:_____/______/________   

 

 

 

Assinatura do Aluno(a): ______________________________________________ 

 

    

Nome e assinatura do     _______________________________________________ 

Responsável pela  

Unidade                           

                                       _______________________________________________                                                                                                          

 

 

 

 

Foto 

3 x 4 
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: 

 

-PARTE 01 – 

O interessado deverá preencher todos os campos. Iniciando com informações pessoais: escreva seu nome completo, 

nome do curso em que está registrado em sua instituição de origem, o período ou ano que está cursando neste 

momento, email pessoal para contato e número de telefone para contato (indicar código do país se necessário e de 

área). Informações sobre sua situação acadêmica: nome da IFES. Tempo de duração do intercâmbio, data de início e 

encerramento pretendido para as atividades do intercâmbio no formato Semestre/Ano (por exemplo, 1º/20xx ou 

2º/20xx). 

 

- PARTE 02 – 

Indicar quais disciplinas pretende cursar em ordem de interesse, com seus respectivos códigos. Por gentileza, verifique 

diretamente com a Coordenação de Curso a grade horária e a matriz curricular – a maioria dos Cursos possui essas 

informações em sites próprios. Importante ressaltar que se trata de uma proposta de matrícula e que as disciplinas 

escolhidas podem ser modificadas a critério e autonomia da Coordenação de Curso de destino. No item autorização 

institucional o preenchimento deverá ser feito esclarecendo qual é a unidade, em sua IES, que autoriza a saída de 

alunos para participação em intercâmbio, formas de contato (telefone e email) e o nome da pessoa responsável. Este 

campo deverá ser obrigatoriamente preenchido, nenhum pedido de intercâmbio será avaliado sem a devida 

autorização da instituição de origem. É necessária a assinatura do responsável pela autorização do aluno bem como o 

carimbo da instituição. 

 

 

Prazo para o envio de Candidaturas: 
 

Início de atividades no 2º semestre devem ser enviados no mês de abril (01 a 30/04). 

Início de atividades no 1º semestre devem ser enviados no mês de setembro (01 a 30/09). 

 

Digitalizar e Anexar: 

- Carta de Apresentação/Autorização para participação em mobilidade acadêmica emitida pela 

IFES de origem; 

- Histórico Acadêmico atualizado; 

- RG e CPF 

- 01 foto 3x4 colorida e recente (máximo 06 meses). 

 

Envio de Documentos: 

As solicitações de participação em intercâmbio somente serão consideradas se: 

- todos os documentos indicados acima forem enviados dentro do prazo estabelecido. 

- a documentação deve ser digitalizada e enviada EXCLUSIVAMENTE* por e-mail para: 

academico@ufpr.br  
   

Quando a UFPR avaliar o pedido e aprovar o ingresso do aluno como intercambista, será necessário 

que ele se apresente em nossa Coordenadoria de Mobilidade (sugerimos sempre 1 semana antes do 

início do período letivo) para efetuar o registro acadêmico e matrícula (esta informação e o prazo 

para comparecimento constarão na Carta de Aceite a ser emitida pela AUI/UFPR). 

 Após a participação do interessado nas atividades acadêmicas na UFPR, será emitido um histórico e 

enviado para e-mail da IFES de origem c.c para o estudante – a via física só será emitida e postada se 

solicitada expressamente*. 

  

Mais informações pelo e-mail: academico@ufpr.br / (41)3360.5474 

 

  

*Em atendimento as diretrizes gerais do PEN-SEI do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão (http://www.planejamento.gov.br/pensei) 
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