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MOBILIDADE ACADÊMICA INTRAINSTITUCIONAL 
 

A Mobilidade Acadêmica Intrainstitucional permite ao discente da UNIPAMPA cursar, 

temporariamente, componentes curriculares em outros campi. Está condicionada à 

existência de vagas no curso de graduação de destino e à aprovação do plano de 

atividades pelas Coordenações dos cursos de origem e de destino. 

 
Legislação:  

• Resolução CONSUNI Nº 29, de 28 de abril de 2011 – Normas de Graduação 

• Calendário Acadêmico 

 
Inscrições:  

Observado o Calendário Acadêmico, o discente deve consultar a Coordenação de 

Curso de origem para elaborar um plano de estudos, que deverá conter o campus, curso 

e componentes curriculares que deseja cursar em mobilidade acadêmica intrainstitucional. 

 
Documentação Necessária: 

• Requerimento de Solicitação de Mobilidade Acadêmica Intrainstitucional. 
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Fluxo do Processo

 

 
Procedimento 

 

Ação Responsável Procedimento 

1 
Solicitar Mobilidade 
Acadêmica Intrainstitucional 

Discente 
Verificar os componentes curriculares que 
serão ofertados no curso de interesse/destino. 

Discente e 
Coordenação do 
Curso de origem 

Elaborar plano de estudos com os 
componentes curriculares a serem cursados. 

Coordenação do 
Curso de origem 

Assinar e carimbar o Requerimento de 
Solicitação de Mobilidade Acadêmica com o 
plano de estudos e encaminhá-lo para análise 
da Coordenação do Curso de interesse/destino. 

2 
Aceitar/Negar o pedido de 
mobilidade 

Coordenação do 
Curso de destino 

Analisar o plano de estudos proposto pelo 
discente e, caso aprovado, verificar a existência 
de vaga nos componentes curriculares 
solicitados.  
Dar o parecer final sobre o pedido de 
mobilidade acadêmica intrainstitucional e 
comunicar o Discente, a Coordenação do Curso 
de origem e a Secretaria Acadêmica do curso 
de destino. 

3 Realizar matrícula Discente 
Solicitar matrícula na Secretaria Acadêmica do 
curso de destino. 
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Secretaria 
Acadêmica do 

curso de destino 

Realizar a matrícula do discente nos 
componentes aprovados no plano de trabalho. 
Encaminhar plano de estudos aprovado para a 
Secretaria Acadêmica do curso de origem. 

4 
Arquivar o plano de estudos 
aprovado 

Secretaria 
Acadêmica do 

curso de destino 

Arquivar o plano de estudos na pasta do 
discente. 

 


