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EDITAL Nº 003/2020 – DACA/PROGRAD 

EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL (SAÍDA) 

PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA UFRN – 2020.2 

 

A Diretoria de Administração e Controle Acadêmico (DACA) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) torna público o edital de seleção de alunos de 

graduação da UFRN para a realização de Mobilidade Acadêmica Nacional no período letivo de 2020.2, 

pelo Programa ANDIFES ou junto às Instituições de Ensino Superior parceiras da UFRN, conforme as 

disposições a seguir: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O presente edital tem por objetivo promover a mobilidade acadêmica nacional entre a UFRN e as 

instituições federais no âmbito do Programa ANDIFES de mobilidade acadêmica e junto às Instituições de 

Ensino Superior signatárias de acordo com a UFRN, conferindo aos alunos a oportunidade de cursar 

disciplinas em outra instituição, em conformidade com o disposto na Resolução nº 171/2013-CONSEPE. 

 

1.2 O programa de mobilidade acadêmica nacional permite que os alunos realizem parte de sua 

formação acadêmica em instituições parceiras, de modo que os componentes curriculares cursados nas 

instituições receptoras nacionais sejam incorporados ao histórico escolar dos discentes, após análise e 

aprovação das coordenações dos cursos de graduação da UFRN. 

 

1.3 O aluno terá vínculo temporário com a Instituição receptora, dependendo, para isto, da existência de 

disponibilidade de vaga e da possibilidade de inscrição na(s) disciplina(s) pretendida(s). 

 

1.4 Não há previsão de concessão obrigatória de bolsas de estudos no programa de mobilidade 

acadêmica nacional.  

 

2. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 
 

2.1 O programa de mobilidade acadêmica nacional é exclusivo para alunos dos cursos de graduação da 

UFRN que reúnam, conjuntamente, os seguintes requisitos: 

 

2.1.1 Estar regularmente matriculado em componentes curriculares de um dos cursos de 

graduação da UFRN; 

2.1.2 Existir curso correspondente na instituição receptora; 
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2.1.3 Apresentar Índice de Eficiência Acadêmica (IEA) com o mínimo de 6,5 pontos; 

 

2.1.3.1 Alunos ingressantes de cursos de segundo ciclo apresentarão o IEA final do curso de 

primeiro ciclo. 

 

2.1.4 Ter integralizado todas as disciplinas previstas na estrutura curricular para o 1º e 2º períodos 

letivos do curso, antes do pedido de inscrição. 

 

2.1.5 Não possuir mais de uma reprovação por semestre nos dois períodos letivos que antecedem 

imediatamente o pedido de mobilidade no curso de graduação em que está matriculado, quando 

couber; 

 

2.1.6 Não ter ingressado na UFRN por meio do Programa de Alunos Convênio de Graduação 

(PEC-G) ou por outros convênios que tenham possibilitado sua entrada na UFRN para a 

realização de um curso integral ou de uma mobilidade acadêmica; 

 

2.1.7 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, ou aluno estrangeiro de graduação da 

UFRN com visto de residência permanente em nosso país. 

 

2.2 A Divisão de Admissão e Cadastro da Pró-Reitoria de Graduação da UFRN – DiAC/PROGRAD 

encaminhará às instituições receptoras parceiras, as candidaturas de todos os alunos que se inscreverem 

no programa de mobilidade acadêmica nacional, desde que cumpram os requisitos deste edital. 

 

3. DAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS E DO PERÍODO DE MOBILIDADE 
 

3.1 O aluno pode se candidatar a qualquer uma das instituições federais no âmbito do Programa 

ANDIFES ou demais instituições parceiras da UFRN.  

 

3.1.1 A candidatura não gera direito a vaga, pois as instituições podem não oferecer 

disponibilidade suficiente para todos os alunos da UFRN durante o período de estudos pretendido. 

 

3.2 O aluno poderá realizar a mobilidade pelo prazo máximo de dois semestres letivos podendo, de 

acordo com o Regulamento dos Cursos de Graduação e a critério das instituições envolvidas, ser 
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prorrogado por mais um semestre, ficando qualquer decisão sobre interrupção ou prorrogação sujeita ao 

parecer favorável da coordenação do curso da UFRN. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 Para candidatar-se à mobilidade acadêmica nacional para o período letivo de 2020.2, o aluno 

deverá inscrever-se na coordenação do curso até o dia 30 de outubro de 2020. 

 

4.1.1 Os candidatos deverão consultar também as datas previstas para aceitação de alunos em 

mobilidade acadêmica nas instituições receptoras. 

 

4.2 O aluno deverá entregar a documentação abaixo discriminada à coordenação do curso, que abrirá 

processo eletrônico de mobilidade acadêmica (arquivos em formato PDF), a ser remetido à 

DiAC/PROGRAD: 

 

4.2.1 Formulário de Mobilidade Acadêmica Nacional (Saída) da DiAC/PROGRAD, disponível na 

página da PROGRAD, com o plano de estudos, devidamente preenchido pelo estudante e 

assinado pelo coordenador do curso na UFRN, constando as disciplinas que pretendem cursar na 

IES receptora; 

 

4.2.2 Cópia do RG e CPF do estudante; 

 

4.2.3 Histórico escolar atualizado; 

 

4.2.4 Relatório de índices acadêmicos atualizado, constando IEA (disponível no SIGAA); 

 

4.2.5 Carta de motivação do interessado, detalhando a escolha da IES receptora; 

 

4.2.6 Demais documentos exigidos pela IES receptora. 

 

4.2.6.1 O cumprimento das exigências da instituição receptora é de responsabilidade do aluno 

interessado. 

 

4.3 O aluno poderá se candidatar a apenas uma instituição receptora parceira. 
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4.4 É de responsabilidade da coordenação do curso encaminhar os processos de mobilidade acadêmica 

nacional devidamente instruídos com os documentos exigidos no item 4.2 para a DiAC/PROGRAD, até o 

dia 15/05/2020. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

5.1 A seleção será feita em duas etapas, sendo a primeira realizada pela DiAC/PROGRAD e a segunda 

realizada pela instituição receptora. 

 

5.2 Na primeira etapa, a DiAC/PROGRAD fará a análise da documentação apresentada. Serão 

considerados aptos à mobilidade acadêmica nacional os candidatos que atendam às exigências deste 

edital, notadamente quanto aos requisitos e a formalização do processo (itens 2 e 4). 

 

5.3 Na segunda etapa, após comunicação entre a UFRN e a instituição parceira, o aluno deverá 

preencher o formulário de candidatura disponibilizado pela instituição receptora, obedecendo os prazos 

por ela estipulados. 

 

5.4 Caberá unicamente à instituição receptora a aprovação final, enviando a carta de aceitação que será 

utilizada pelo aluno para providências de matrícula junto à instituição anfitriã e registro da mobilidade na 

UFRN. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS SELECIONADOS 
 

6.1 É de responsabilidade exclusiva do aluno selecionado para a mobilidade acadêmica nacional: 

 

6.1.1 Não estar com o programa suspenso ou com todos os componentes curriculares trancados 

nos períodos da inscrição e da mobilidade acadêmica nacional; 

 

6.1.2 Realizar matrícula em disciplinas na instituição receptora, de acordo com o plano de estudos 

aprovado previamente pelas duas instituições; 

 

6.1.3 Estudar com dedicação integral durante o período previsto na instituição receptora; 

 

6.1.4 Submeter, ao fim do período de mobilidade, o histórico escolar e os programas das 

disciplinas cursadas na instituição receptora ao coordenador do curso na UFRN, a fim de realizar 

a incorporação dos estudos realizados no período de mobilidade. 
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

7.1 A inscrição do candidato terá validade somente para o semestre em referência. 

 

7.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos descritos neste 

edital.  

 

7.3 Havendo disponibilidade de bolsas, será publicado edital específico com os critérios para seleção. 

 

7.3.1 Concorrerão as bolsas disponibilizadas no edital específico os candidatos que tiverem as 

inscrições deferidas em conformidade com o item 5.1. 

 

7.4 Os casos omissos neste edital serão dirimidos pela Divisão de Admissão e Cadastro da Pró-Reitoria 

de Graduação da UFRN – DiAC/PROGRAD. 

 

 

 

 

Natal, 29 de julho de 2020. 

 

 

José Josemar de Oliveira Junior 

Diretor de Administração e Controle Acadêmico 

 

Maria das Vitórias Vieira Almeida de Sá 

Pró-Reitora de Graduação 


