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TRÂMITES DO PROGRAMA ANDIFES DE MOBILIDADE ACADÊMICA REGULAMENTADO PELO 

CONVÊNIO ANDIFES 

 

Esse documento contém os seguintes tópicos para orientar o estudante da UFLA que deseja 

participar do Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica: 

1. Procedimentos para solicitar participação. 

2. Procedimentos para solicitar renovação. 

3. Procedimentos para finalização. 

 

Todos os documentos necessários como a legislação sobre o Programa, o Requerimento para 

Mobilidade Acadêmica, a Lista de Instituições participantes e demais informações 

complementares podem ser consultadas no site da PRG > Programas e Projetos > Programa 

ANDIFES de Mobilidade Acadêmica. 

 

Procedimentos para solicitar participação: 

 

RESPONSÁVEL ETAPA PROCEDIMENTO 

Estudante 

01 

Verificar se preenche todos os requisitos 

estabelecidos pelo Convênio ANDIFES.  

Verificar a lista de Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) participantes do 

Programa. 

Verificar os documentos solicitados pela 

Instituição (IFES de destino) para a qual 

requer a Mobilidade Acadêmica. 

02 

Preencher o Requerimento para Mobilidade 

Acadêmica e anexar todos os documentos 

solicitados neste Requerimento. 

Protocolar na Coordenadoria de Programas e 

Projetos (CPP) a solicitação para participar do 

PAME, dentro do prazo estipulado no 

Cronograma Acadêmico. 

Caso opte por enviar a documentação pelos 

Correios, a correspondência deve chegar na 

CPP dentro do prazo estipulado no 

Cronograma Acadêmico. 

CPP 03 
Encaminha o processo para análise do 

Coordenador do PAME na UFLA. 



Coordenador do PAME na UFLA 04 

Analisa o processo verificando se o estudante 

está apto a participar do PAME, observando 

as regras do Convênio ANDIFES.  

Emite parecer deferido ou indeferido.  

Em caso de parecer deferido, encaminha o 

processo para a CPP, a fim de que seja 

solicitada a análise do Colegiado de Curso do 

estudante na UFLA. 

Em caso de parecer indeferido, encaminha o 

processo à CPP para ser arquivado. 

CPP 05 

Em caso de parecer deferido pelo 

Coordenador do PAME, encaminha o 

processo para o Colegiado de Curso para 

parecer. 

Em caso de parecer indeferido pelo 

Coordenador do PAME, registra o parecer no 

SIPAC e envia o processo à DRCA para ser 

arquivado. 

Colegiado de Curso na UFLA 06 

Analisa o processo verificando a equivalência 

entre as disciplinas solicitadas para cursar na 

IFES de destino e as disciplinas que compõem 

a matriz curricular do curso do estudante na 

UFLA. 

Emite parecer deferido, parcialmente 

deferido ou indeferido e encaminha o 

processo para a CPP. 

CPP 

07 

Em caso de parecer deferido ou parcialmente 

deferido pelo Colegiado de Curso, registra o 

parecer no SIPAC e envia a solicitação para a 

IFES de destino escolhida pelo estudante para 

participar do PAME, acompanhada de todos 

os documentos requeridos.  

Em caso de parecer indeferido pelo Colegiado 

de Curso, registra o parecer indeferido no 

SIPAC e envia o processo à DRCA para ser 

arquivado. 

08 

Ao receber a resposta da IFES de destino, 

comunica ao estudante. 

Em caso de aceite, estipula prazo para que 

ele confirme sua participação no PAME. 

Em caso de recusa, registra o parecer 

indeferido no SIPAC e envia o processo à 

DRCA para ser arquivado. 



Estudante 09 

Informa à CPP dentro do prazo que lhe foi 

solicitado se participará do PAME ou sua 

desistência. 

CPP 10 

Se o estudante confirmar sua participação no 

PAME, a CPP solicita à DRCA que registre no 

semestre letivo em que o estudante estiver 

em Mobilidade a situação “Programa de 

Mobilidade Estudantil” no SIG. 

Se o estudante informar sua desistência em 

participar do PAME, a CPP finaliza o processo 

no SIPAC e o envia à DRCA para ser arquivado 

na pasta do estudante. 

Estudante 11 

Caso o estudante desista de participar do 

PAME após ter confirmado sua participação 

para a CPP, é necessário que a Coordenadoria 

seja informada para solicitar a alteração da 

situação no SIG: "Programa de Mobilidade 

Estudantil". 

A CPP não se responsabiliza por eventuais 

consequências que essa desistência venha a 

ocasionar. 

 

 

Procedimentos para solicitar renovação: 

RESPONSÁVEL ETAPA PROCEDIMENTO 

Estudante 01 

Solicitar e protocolar o pedido de renovação 

na CPP dentro do prazo estipulado no 

Cronograma Acadêmico.  

Caso opte por enviar a documentação pelos 

Correios, a correspondência deve chegar na 

CPP até o último dia do prazo estipulado no 

Cronograma Acadêmico. 

Preencher o Requerimento para Mobilidade 

Acadêmica e anexar as ementas e 

conteúdos programáticos das disciplinas 

escolhidas, bem como os documentos 

solicitados pela IFES de destino. 

CPP 02 
Encaminha o processo para análise do 

Coordenador do PAME na UFLA. 

Coordenador do PAME na UFLA 03 

Analisa o processo, verificando se o 

estudante está apto a renovar sua 

participação no PAME, observando as regras 



estipuladas pelo Convênio ANDIFES. 

Emite parecer deferido ou indeferido.  

Em caso de parecer deferido, encaminha o 

processo para a CPP, a fim de que seja 

solicitada a análise do Colegiado de Curso 

do estudante na UFLA. 

Em caso de parecer indeferido, encaminha o 

processo à CPP para ser arquivado. 

CPP 04 

Em caso de parecer deferido pelo 

Coordenador do PAME, encaminha o 

processo para o Colegiado de Curso para 

parecer. 

Em caso de parecer indeferido pelo 

Coordenador do PAME, comunica o 

estudante, registra o parecer no SIPAC e 

envia o processo à DRCA para ser arquivado. 

Colegiado de Curso na UFLA 05 

Analisa o processo verificando a 

equivalência entre as disciplinas solicitadas 

para cursar na IFES de destino e as 

disciplinas que compõem a matriz curricular 

do curso do estudante na UFLA. 

Emite parecer deferido, parcialmente 

deferido ou indeferido e encaminha o 

processo para a CPP. 

CPP 

06 

Em caso de parecer deferido ou 

parcialmente deferido pelo Colegiado de 

Curso, comunica o estudante e envia a 

solicitação para a IFES de destino, 

acompanhada de todos os documentos 

requeridos.  

Em caso de parecer indeferido pelo 

Colegiado de Curso, comunica o estudante, 

registra o parecer no SIPAC e envia o 

processo à DRCA para ser arquivado. 

07 

Ao receber a resposta da IFES de destino, 

comunica ao estudante. 

Em caso de aceite, estipula prazo para que 

ele confirme a renovação no PAME. 

Em caso de recusa, comunica o estudante, 

finaliza o processo no SIPAC e envia à DRCA 

para ser arquivado. 

Estudante 08 
Informa à CPP dentro do prazo que lhe foi 

solicitado se renovará a participação no 



PAME ou sua desistência. 

CPP 09 

Se o estudante confirmar sua renovação no 

PAME, a CPP solicita à DRCA que registre no 

semestre letivo em que o estudante estiver 

em Mobilidade a situação “Programa de 

Mobilidade Estudantil” no SIG. 

Se o estudante informar sua desistência em 

renovar a participação no PAME, a CPP 

finaliza o processo no SIPAC e o envia à 

DRCA para ser arquivado na pasta do 

estudante. 

Estudante 10 

Caso o estudante desista de renovar a 

participação no PAME após ter confirmado 

para a CPP, é necessário que a 

Coordenadoria seja informada para solicitar 

a alteração da situação no SIG: "Programa 

de Mobilidade Estudantil". 

A CPP não se responsabiliza por eventuais 

consequências que essa desistência venha a 

ocasionar. 

 

Procedimentos para finalização: 

RESPONSÁVEL ETAPA PROCEDIMENTO 

Estudante 

01 

Antes de retornar para a UFLA, o estudante 

deve entrar em contato com a Secretaria 

dos Cursos de Graduação e verificar quais 

documentos devem ser providenciados para 

solicitar o aproveitamento das disciplinas 

cursadas. 

02 

Finalizada a participação no PAME, o 

estudante deve realizar a matrícula em 

componentes curriculares no SIG, dentro do 

prazo estabelecido no Cronograma 

Acadêmico. 

IFES de destino 03 

Encaminha o Histórico Escolar do discente 

que esteve em Mobilidade Acadêmica para 

a UFLA.  

Importante: a IFES de destino envia apenas 

o Histórico Escolar. Portanto, é 

imprescindível que o estudante verifique se 

será necessário quaisquer outros 

documentos antes de seu retorno para a 



UFLA para providenciá-los. 

CPP 

04 

Assim que recebe o Histórico Escolar, 

solicita ao estudante que compareça à CPP 

para retirar o documento. 

05 
Finaliza o processo no SIPAC e o envia à 

DRCA para arquivar na pasta do estudante. 

Estudante 06 

Solicita o aproveitamento das disciplinas 

cursadas na Secretaria dos Cursos de 

Graduação. 

 


