
 
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN OLOGIA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO  

RESOLUÇÃO Nº 38/2012, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012 

 
 
 

Dispõe sobre o regulamento do Programa de Mobilidade 
Acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM. 

 
 
 

PROCESSO Nº 23199.000614/2012-69 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem as 
Portarias nºs 206 de 29/03/2011, publicada no DOU de 12/04/2011, 569 de 30/07/2012, publicada 
no DOU de 31/07/2012, 1023-I de 22/11/2012, publicada no DOU de 23/11/2012, 1028-I de 
23/11/2012, publicada no DOU de 26/11/2012, em sessão realizada no dia 26 de novembro de 2012, 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar o regulamento do Programa de Mobilidade Acadêmica do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, conforme anexo. 
 
 
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 
Uberaba, 26 de novembro de 2012. 

 

 

Roberto Gil Rodrigues Almeida 
Presidente
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNG ULO MINEIRO 

(PMA/IFTM) 
 

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. O presente Regulamento disciplina a organização e o funcionamento do Programa de 
Mobilidade Acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 
Mineiro (PMA/IFTM). 
 
Art. 2º. Mobilidade Acadêmica é o processo que possibilita ao (à) estudante regularmente 
matriculado (a) no IFTM e/ou em outras instituições cursar componentes curriculares, atividades 
complementares e/ou estágios, por um período pré-determinado, em outra instituição de ensino no 
exterior, no Brasil ou em outro câmpus do IFTM, com a finalidade de complementar e ampliar os 
seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais. 
 

CAPÍTULO II  
DA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA DO IFTM 

(PMA/IFTM)  
 
Art. 3º. O Programa de Mobilidade Acadêmica (PMA) do IFTM contempla as seguintes 
modalidades: Mobilidade Acadêmica Internacional (MAI), Mobilidade Acadêmica Nacional 
(MAN) e Mobilidade Acadêmica Interna (MAInt) de estudantes. 
 
Art. 4º.  Mobilidade Acadêmica Internacional (MAI) é aquela em que estudantes do IFTM realizam 
estudos em instituições de ensino de outros países, assim como alunos de instituições de ensino de 
outros países realizam estudos no IFTM. 
 
Parágrafo Único.  A MAI está vinculada à Coordenação de Relações Internacionais da Reitoria do 
IFTM e condicionada a editais específicos, convênios firmados e/ou regulamentos próprios em 
articulação com a Pró-Reitoria de Ensino. 
 
Art. 5º. Mobilidade Acadêmica Nacional (MAN) é a realizada por estudantes entre instituições de 
ensino localizadas no Brasil, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino do IFTM e condicionada à 
formalização de convênios e a editais e/ou regulamentos próprios. 
 
Art. 6º. Mobilidade Acadêmica Interna (MAInt), ou inter-câmpus, é aquela em que estudantes dos 
cursos de um câmpus realizam estudos em outro câmpus do IFTM e está vinculada à Pró-Reitoria 
de Ensino. 
 
Art. 7º.  Os (as) estudantes do IFTM em Mobilidade Acadêmica estão sujeitos às normas e 
regulamentos das instituições receptoras, no período de vínculo temporário, tendo os mesmos 
deveres e direitos dos (as) estudantes regulares da instituição receptora. 
 
§ 1º. Os (as) estudantes do IFTM em Mobilidade Acadêmica deverão retornar após o prazo previsto 
para a Mobilidade Acadêmica. 
 
§ 2º.  Todos (as) os (as) estudantes do IFTM interessados (a) em participar do Programa de 
Mobilidade Acadêmica (MAI, MAN e MAInt), deverão, obrigatoriamente, formular e entregar um 
Plano de Estudos (Anexo B) junto ao formulário de inscrição (Anexo A), sendo submetido ao 
parecer do Colegiado do curso, e na inexistência deste, da Coordenação do Curso. 



 
 

 

 
§ 3º.  O Plano de Estudos do (a) estudante consiste em documento indicativo de quais componentes 
curriculares o (a) mesmo (a) pretende cursar na instituição receptora durante o período de 
Mobilidade Acadêmica, apresentando anexos os programas e suas respectivas ementas, para que o 
Colegiado do curso e a Coordenação do curso tenham condições de avaliar a proposta. 
 
Art. 8º.  Os (as) estudantes participantes da Mobilidade Acadêmica, temporariamente matriculados 
no IFTM, estarão sujeitos ao Regulamento Disciplinar do Corpo Discente, assim como as demais 
regulamentações pertinentes ao funcionamento do IFTM. 
 
§ 1º.  A Mobilidade Acadêmica não se caracteriza como transferência de instituição ou de curso. 
 
§ 2º. A Mobilidade Acadêmica estará sujeita à disponibilidade de vagas por parte da instituição 
receptora. 
 
§ 3º. A participação na Mobilidade Acadêmica estará sujeita à possibilidade de matrícula nos 
componentes curriculares pretendidos pelo (a) estudante interessado (a). 
 
§ 4º. O vínculo do acadêmico selecionado com a instituição receptora será temporário, dependendo, 
para isto, da disponibilidade de vaga e da possibilidade de matrícula na(s) disciplina(s) 
pretendida(s) e poderá ser rescindido a qualquer momento mediante justificativa adequada. 
 
Art. 9º. O ônus correspondente à participação na Mobilidade Acadêmica (eventuais despesas com 
deslocamento, habitação, alimentação, seguros entre outros) será de inteira responsabilidade do (a) 
estudante ou conforme editais e programas para este fim. 
 
Art. 10. A solicitação de Mobilidade Acadêmica deverá obedecer rigorosamente os prazos previstos 
pelas instituições envolvidas e editais específicos. 
 
Art. 11.  Ao término do período de Mobilidade Acadêmica, será emitida uma declaração de “nada 
consta” do câmpus receptor, desde que o (a) estudante não tenha pendências com a biblioteca ou em 
relação a bens e equipamentos utilizados durante a sua permanência na instituição. 
 
Art. 12.  A expedição do diploma do (a) estudante participante do Programa de Mobilidade 
Acadêmica, no final do curso, será de responsabilidade da instituição de origem. 
 
Parágrafo Único.  O estudante participante do programa deverá apresentar documento explicitando 
os componentes curriculares ou atividades efetivamente cursadas pelo (a) estudante em Mobilidade, 
com respectivas cargas horárias, conteúdos, índice / conceito ou nota de aproveitamento e sistema 
de créditos. 
 
Art. 13.  Ao final do período de Mobilidade Acadêmica, o (a) estudante deverá submeter ao 
Colegiado do curso um relatório das atividades desenvolvidas (Anexo C). 
 
Art. 14.  O calendário de eventos, regras complementares, vagas disponíveis e prazos relativos ao 
Programa de MAInt no IFTM serão publicados, a cada semestre, pela Pró-Reitoria de Ensino, por 
meio de edital específico. 
 
Art. 15.  A partir da disponibilidade de vagas nos câmpus, a Pró-Reitoria de Ensino publicará o 
calendário de eventos, regras complementares, vagas disponíveis e prazos relativos à MAN, a cada 
semestre, por meio de edital específico e/ou convênios firmados.  
 



 
 

 

Art. 16.  O calendário de eventos, regras complementares, vagas disponíveis referentes à MAI serão 
divulgados pela Coordenação de Relações Internacionais, conforme editais e convênios firmados. 
 

CAPÍTULO III 
DA MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL (MAI) PARA ES TUDANTES DO 

IFTM  
 
Art. 17. A MAI destina-se aos (às) estudantes matriculados em cursos regulares do IFTM. 
 
Art. 18.  Podem se candidatar ao processo seletivo para a MAI os (as) estudantes que atendam aos 
requisitos definidos no edital do programa ou convênio entre a instituição de ensino receptora e o 
IFTM. 
 
§ 1º. O assessoramento ao (à) estudante do IFTM será exercido pela Coordenação de Relações 
Internacionais (CRI). 
 
§ 2º. Durante a MAI, o (a) estudante terá a sua vaga assegurada no curso de origem, sendo o 
período de afastamento computado no cálculo do prazo máximo previsto para a integralização do 
curso de origem. 
 
§ 3º. O afastamento por vínculo temporário somente se efetivará quando a instituição de origem do 
(a) estudante receber da instituição receptora comunicado formal de aceitação do pedido do 
estudante (a). 
 
Art. 19.  A inscrição em MAI deverá ser realizada pelo (a) estudante, auxiliado pela Coordenação 
de Relações Internacionais, conforme editais ou convênios publicados pela CRI. 
 
Art. 20. A convalidação dos componentes curriculares cursados ou atividades desenvolvidas 
durante o período de Mobilidade seguirá o estabelecido nos Regulamentos da Organização 
Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação do IFTM e dos Cursos Técnicos de Nível Médio do 
IFTM, privilegiando, valorizando e reconhecendo os conhecimentos, as competências e as 
habilidades desenvolvidas e adquiridas pelos (as) estudantes por ocasião da Mobilidade Acadêmica. 
 
Parágrafo Único. Os componentes curriculares não convalidados poderão ser considerados como 
atividades complementares ou disciplinas optativas ou ainda como estágio supervisionado. 
 
Art. 21.   Cabe ao Colegiado aprovar o Plano de Estudos do (a) estudante apresentado como pré-
requisito para o ingresso na MAI. 
 
Art. 22. Para a efetivação da MAI, os (as) estudantes do IFTM deverão providenciar a 
documentação exigida pelos editais específicos e/ou convênios com instituições de ensino 
internacionais, inclusive os comprovantes do seguro de vida, acidentes pessoais e/ou outros que 
eventualmente venham a possuir. 

 
CAPÍTULO IV 

DA MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL (MAI) PARA ES TUDANTES 
ORIUNDOS DE INSTUIÇÕES ESTRANGEIRAS 

 
Art. 23. A MAI para estudantes estrangeiros (as) poderá ocorrer para aqueles (as) matriculados (as) 
em cursos de instituições com as quais exista acordo de cooperação assinado com o IFTM. 
 
Art. 24. Cabe ao Colegiado do curso o aceite dos (as) estudantes de outras instituições conveniadas. 



 
 

 

Art. 25. Para a efetivação da matrícula, os (as) estudantes oriundos (as) de outras instituições 
internacionais conveniadas com o IFTM deverão apresentar na CRCA a documentação exigida, 
inclusive os comprovantes do seguro saúde, seguro de vida, acidentes pessoais e/ou outros que 
eventualmente venham a possuir. 
 
Art. 26. O (a) estudante em MAI deverá procurar o (a) Coordenador(a) do curso do câmpus de 
destino e este, em seguida, encaminhará o (a) estudante à CRCA, a fim de efetuar sua matrícula. 
 
Art. 27. O (a) estudante participante da MAI terá os mesmos direitos de acesso ao acervo da 
biblioteca, bem como poderá usufruir das atividades culturais, científicas, esportivas e de lazer 
oferecidas aos (às) demais estudantes, assim como respeitar os deveres e obrigações estipulados 
pelo IFTM. 
 
Art. 28. Cabe à Coordenação de Relações Internacionais toda a tramitação de certificação e 
documentação do (a) estudante visitante, bem como toda a regularidade documental junto à polícia 
federal. 
 

CAPÍTULO V  
DA MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL (MAN) PARA ESTUDAN TES DO IFTM  

 
Art. 29. A MAN poderá ocorrer para estudantes de cursos de educação profissional e tecnológica, 
cursos técnicos de nível médio e superiores, reconhecidos pelo Ministério da Educação, e que 
possuam acordo de Mobilidade Acadêmica com outras instituições de ensino do país, consoante 
condições constantes em convênios e/ou regulamentos específicos para tal fim.  
 
Art. 30. Estarão aptos a participar da MAN os (as) estudantes que tenham integralizado todos os 
componentes curriculares e demais atividades acadêmicas previstas no projeto pedagógico do curso 
para o 1º ano ou 1º semestre (conforme o período letivo do curso específico) e possuam média de 
aproveitamento de no mínimo 70% e média global de frequência de no mínimo 85%. 
 
§ 1º.  O período previsto para a MAN poderá ser de até dois semestres letivos consecutivos. 
 
§ 2º. Em caráter excepcional, a critério da instituição receptora, e havendo concordância entre as 
instituições envolvidas, poderá ser realizada a renovação sucessiva ou intercalada pelo mesmo 
período do afastamento anterior (ano ou semestre / período), por um prazo máximo de 2 (dois) anos. 
 
§ 3º. Durante a MAN, o (a) estudante terá sua vaga assegurada no curso de origem, sendo o período 
de afastamento computado no prazo máximo disponível para a conclusão do curso de origem. 
 
Art. 31.  As inscrições na MAN deverão ser tramitadas pelo (a) estudante na Direção de Ensino do 
seu câmpus, por meio de formulário específico (conforme Anexo A). 
 
Art. 32. A participação dos (as) estudantes do IFTM nos processos seletivos de MAN estará 
condicionada à aprovação prévia de seu Plano de Estudos pelo Colegiado do curso. 
 
§ 1º.  O Plano de Estudos a que se refere o caput do artigo deverá ser acompanhado de parecer 
favorável do Colegiado do curso quanto à convalidação dos componentes curriculares e respectivos 
conteúdos e cargas horárias, do seu curso, a serem cursados na instituição receptora. 
 
§ 2º.  As alterações no Plano de Estudos, ocorridas após o início do período de MAN, só terão 
validade para o período letivo seguinte, após serem aprovadas pelo Colegiado do curso. 
 



 
 

 

§ 3º.  As solicitações de prorrogação de prazo do período de MAN, inicialmente proposto no Plano 
de Estudos, devem ser acompanhadas de documento que comprove a concordância da instituição 
receptora e devem ser aprovadas pelo Colegiado do curso de origem. 
 
§ 4º.  A convalidação dos componentes curriculares cursados durante o período de MAN, seguirá o 
estabelecido nos Regulamentos da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos de Nível 
Médio e de Graduação do IFTM, privilegiando, valorizando e reconhecendo os conhecimentos, as 
competências e as habilidades desenvolvidas e adquiridas pelos (as) estudantes por ocasião da 
Mobilidade Acadêmica. 
 
§ 5º. Os componentes curriculares não convalidados poderão ser considerados como atividades 
complementares ou disciplinas optativas ou estágio supervisionado. 
 
Art. 33.  O afastamento do (a) estudante do IFTM para a MAN somente se efetivará quando este 
receber, da instituição receptora, comunicado formal de aceitação do pedido do (a) estudante, 
acompanhado dos respectivos comprovantes de matrícula. 
 

CAPÍTULO VI 
DA MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL (MAN) PARA ESTUDAN TES ORIUNDOS 

DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO  
 
Art. 34. As vagas nos cursos de graduação do IFTM, destinadas aos (às) estudantes de outras 
instituições de ensino do país (MAN), conveniadas com o IFTM, serão definidas pela Pró-Reitoria 
de Ensino e publicadas, por meio de edital, pela Direção de Ensino de cada Câmpus. 
 
Art. 35. Os (as) estudantes oriundos (as) de outras instituições de ensino que desejem participar do 
Programa de Mobilidade Acadêmica do IFTM, após abertura de edital específico, deverão solicitar 
a sua inscrição ao câmpus do IFTM, por meio de sua instituição de origem, encaminhando ao IFTM 
o Formulário de Inscrição preenchido (Anexo A) e o Plano de Estudos proposto (Anexo B). 
  
§ 1º. A inscrição a que se refere o caput deste artigo deverá ser encaminhada à Direção de Ensino 
do câmpus do IFTM em que o (a) estudante deseja cursar. 
 
§ 2º. No Plano de Estudos deverá constar o período de afastamento desejado, não excedendo 2 
(dois) anos, e os componentes curriculares que o (a) estudante pretende cursar no IFTM, conforme 
oferta de atividades dos câmpus, previstas em editais específicos. 
 
§ 3º. As alterações no Plano de Estudos, ocorridas após o início do período de Mobilidade 
Acadêmica, só terão validade para o período letivo seguinte, após serem aprovadas pelo Colegiado 
do curso de origem.  
 
§ 4º. As solicitações de prorrogação de prazo do período de Mobilidade Acadêmica devem ser 
acompanhadas de novo Plano de Estudos, aprovado pelo Colegiado do curso da Instituição de 
origem, e encaminhada pelo (a) estudante à Direção de Ensino do câmpus do IFTM, que fará os 
encaminhamentos necessários. 
 
Art. 36. O (a) estudante em MAN deverá procurar o (a) Coordenador(a) do curso do câmpus de 
destino e este, em seguida, encaminhará o (a) estudante à CRCA, a fim de efetuar sua matrícula. 
 
Parágrafo Único. Para a efetivação da matrícula, os (as) estudantes apresentar a documentação 
exigida pela CRCA, inclusive os comprovantes do seguro de vida, acidentes pessoais e/ou outros 
que eventualmente venham a possuir. 



 
 

 

 
Art. 37.  O (a) estudante participante da MAN terá vínculo temporário com o câmpus do IFTM e 
terá os mesmos direitos, como acesso ao acervo da biblioteca, bem como poderá usufruir das 
atividades culturais, científicas, esportivas e de lazer, assim como deveres dos demais estudantes.  

 
CAPÍTULO VII  

DA MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNA (MAInt) DO IFTM  
 
Art. 38. Estarão aptos a participar da MAInt os (as) estudantes que tenham integralizado todos os 
componentes curriculares e demais atividades acadêmicas previstas no projeto pedagógico do curso 
para o 1º ano ou 1º semestre (conforme o período letivo do curso específico), que não tenha sido 
reprovado (a) ou, no máximo, tenha apenas 1 (uma) reprovação por período letivo. 
 
§ 1º.  O período limite previsto para a MAInt do IFTM será um período letivo (semestral ou anual). 
 
§ 2º. Durante a MAInt, o (a) estudante terá sua vaga assegurada no curso de origem, sendo o 
período de afastamento computado no prazo máximo previsto para a conclusão do curso de origem. 
 
Art. 39.  Podem se candidatar ao processo seletivo para a MAInt  os (as) estudantes que satisfaçam 
os requisitos definidos em editais expedidos especificamente para esse fim.  

Art. 40.  As inscrições no Programa de MAInt do IFTM deverão ser tramitadas pelo (a) estudante 
junto à Direção de Ensino e/ou equivalente do seu câmpus, com orientações contidas em edital 
expedido pela Pró-Reitoria de Ensino, semestralmente. 
 
Art. 41. Cabe à Direção de Ensino do câmpus de origem e/ou equivalente realizar seleção interna e 
indicar à Direção de Ensino do câmpus de destino o nome dos (as) estudantes, curso e período da 
atividade.  
 
§ 1º.  O (a) estudante elaborará um Plano de Estudos (conforme o Anexo B), sendo o mesmo 
submetido ao aceite do Colegiado do curso. 
 
§ 2º.  O aproveitamento de estudos e a convalidação dos componentes curriculares cursados e 
atividades acadêmicas desenvolvidas durante o período de Mobilidade Acadêmica, seguirá o 
estabelecido nos Regulamentos da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação do 
IFTM e dos Cursos Técnicos de Nível Médio do IFTM. 
 
§ 3º. Os componentes curriculares não convalidados poderão ser considerados como atividades 
complementares ou disciplinas optativas ou estágio supervisionado. 
 
§ 4º.  Cabe ao (à) estudante solicitar, no câmpus de origem, aproveitamento de estudos para 
validação das atividades desenvolvidas, junto à CRCA.  
 
§ 5º.  Cabe ao Colegiado e ao (à) Coordenador(a) do curso de origem do (a) estudante a 
convalidação das atividades desenvolvidas após a Mobilidade Acadêmica. 
 
Art. 42.  O (a) estudante participante da MAInt terá vínculo temporário com o câmpus de destino e 
terá direito de acesso ao acervo da biblioteca, bem como poderá usufruir das atividades culturais, 
científicas, esportivas e de lazer oferecidas aos (às) demais estudantes. 
 
§ 1º. O (a) estudante em MAInt deverá procurar o (a) Coordenador(a) do curso do câmpus de 
destino e este, em seguida, encaminhará o (a) estudante à CRCA, a fim de efetuar sua matrícula.  



 
 

 

 
§ 2º. O (a) estudante, ao retornar ao seu câmpus de origem, deverá efetuar sua matrícula no período 
letivo imediatamente posterior ao final do período de Mobilidade Acadêmica, conforme 
informações prestadas pelo(a) Diretor(a) de Ensino do seu câmpus. 
 
Art. 43. Cabe à Direção de Ensino dos câmpus e/ou equivalentes informar à Pró-Reitoria de Ensino 
a disponibilidade de vagas para a MAInt. 
 
Art. 44. Cabe à Pró-Reitoria de Ensino elaborar edital específico de MAInt, semestralmente, 
utilizando os seguintes critérios: 
  

I. Entrevista com o (a) estudante (40% da pontuação final); 
II.  Coeficiente de rendimento escolar do (a) estudante (30% da pontuação final); 
III.  Plano de Estudos apresentado (30% da pontuação final). 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO IFTM 
 

Art. 45. Caberá ao (à) Coordenador(a) de Relações Internacionais: 
 
I- Deferir edital específico de MAI no início de cada semestre / período letivo ou conforme 

editais específicos; 
II-  Intermediar a realização de convênios e/ou acordos do IFTM com instituições de ensino e de 

pesquisa no exterior; 
III-  Elaborar os regulamentos normativos específicos para a realização de MAI; 
IV-  Providenciar carta de apresentação do (a) estudante para a instituição receptora; 
V- Assessorar os (as) estudantes do IFTM em Mobilidade Acadêmica no exterior; 
VI-  Assessorar os (as) estudantes estrangeiros (as) em Mobilidade Acadêmica no IFTM; 
VII-  Receber inscrições e efetuar seleção de estudantes em MAI; 
VIII-  Tramitar a documentação e o processo de certificação do (a) estudante estrangeiro (a) em 

Mobilidade Acadêmica no IFTM, bem como toda a regularidade documental junto à polícia 
federal brasileira; 

IX-  Relatar à Pró-Reitoria de Ensino, semestralmente, os dados e as informações pertinentes aos 
(às) estudantes participantes dos convênios e/ou acordos de MAI; 

X- Enviar ao (à) Diretor(a) de Ensino dos câmpus do IFTM o relatório de atividades executadas 
pelo (a) estudante oriundo (a) de MAI. 
 

Art. 46. Caberá à Pró-Reitoria de Ensino: 
 
I- Receber dos (as) Diretores de Ensino dos câmpus a disponibilidade de vagas para MAInt e 

MAN e elaborar edital de seleção; 
II-  Elaborar e publicar os editais específicos de MAI, MAN e MAInt; 
III-  Regulamentar as atividades de MAN e MAInt; 
IV-  Receber dos (as) Diretores de Ensino dos câmpus o relatório semestral sobre a MAI, MAN e 

MAInt do IFTM. 
 

Art. 47. Caberá ao Colegiado do curso, com relação aos (às) estudantes oriundos (as) de outras 
instituições (estrangeiras, nacionais e de outros câmpus do IFTM): 
 
I- Expedir parecer sobre o Plano de Estudos do (a) estudante em MAI, MAN e MAInt; 
II-  Validar as atividades desenvolvidas pelo (a) estudante do IFTM em período de Mobilidade 

Acadêmica; 



 
 

 

III-  Analisar e aprovar os pedidos de alteração no Plano de Estudos, assim como os pedidos de 
prorrogação do prazo do período de Mobilidade Acadêmica. 

 
Art. 48. Caberá à Direção de Ensino de cada câmpus:  

 
I- Avaliar a disponibilidade de cursos, períodos e número de vagas para abertura de edital e 

enviar tais informações à Pró-Reitoria de Ensino; 
II-  Receber, de acordo com edital específico, as inscrições dos (as) estudantes de seu câmpus 

para participar da MAInt no IFTM; 
III-  Realizar seleção dos estudantes candidatos (as) à MAInt em outro câmpus do IFTM. 
IV-  Emitir carta de apresentação do interessado à instituição receptora, em conjunto com a 

Coordenação do curso, constatada a possibilidade de afastamento do (a) estudante do IFTM 
para MAInt; 

V- Encaminhar os dados sobre as atividades desenvolvidas pelo (a) estudante de outra 
instituição de ensino à instituição de origem, a cada semestre, e quando do término da 
Mobilidade Acadêmica; 

VI-  Indicar um responsável para acompanhar os (as) estudantes estrangeiros (as); 
VII-  Enviar à Pró-Reitoria de Ensino, relatório semestral sobre a Mobilidade Acadêmica ocorrida 

em seu câmpus. 
 

Art. 49. Caberá ao (à) Coordenador(a) do curso, com relação aos (às) estudantes oriundos (as) de 
outras instituições (estrangeiras e nacionais): 
 
I- Receber o programa dos componentes curriculares a serem cursados pelo (a) estudante no 

IFTM, de modo a subsidiar o seu aceite (Plano de Estudos) pelo Colegiado do curso; 
II-  Deferir a matrícula dos (as) estudantes oriundos de outras instituições e de outros câmpus do 

IFTM de acordo com o Plano de Estudos; 
III-  Emitir carta de aceite do (a) estudante interessado (a), constatada a viabilidade do Plano de 

Estudos inscrito; 
IV-  Receber o Relatório de Atividades desenvolvidas pelo (a) estudante durante o período de 

Mobilidade Acadêmica; 
V- Relatar semestralmente à Direção de Ensino e/ou equivalente a situação dos(as) estudantes 

em seu curso, após a efetivação da (re)matrícula e ao término do período letivo. 
 
Art. 50. Caberá ao (à) Coordenador(a) do curso, em relação aos (às) estudantes do IFTM enviados 
(as) para a Mobilidade Acadêmica em outras instituições (estrangeiras e nacionais): 
 
I- Analisar, juntamente com o Colegiado do curso, as atividades executadas na Mobilidade 

Acadêmica; 
II-  Emitir parecer, juntamente com o Colegiado do curso, referente às atividades executadas 

(assim como os estudos finais para obtenção do diploma do curso); 
III-  Analisar os requerimentos de convalidação dos componentes curriculares cursados durante o 

período de Mobilidade e emitir parecer, juntamente com o Colegiado do curso, após o 
retorno do (a) estudante; 

IV-  Relatar semestralmente à Direção de Ensino e/ou equivalente a situação dos(as) estudantes 
em seu curso, após a efetivação da (re)matrícula e ao término do período letivo. 

 
Art. 51.   Caberá à CRCA:  
 
I- Inserir, no diário eletrônico, informação que explicite aos (às) professores (as) a situação do 

(a) estudante em Mobilidade Acadêmica; 



 
 

 

II-  Registrar no histórico escolar do (a) estudante o aproveitamento de componentes 
curriculares cursados durante a Modalidade Acadêmica em outras instituições e 
convalidadas pelos (as) Coordenadores(as) e Colegiados dos cursos; 

III-  Expedir documento contendo os componentes curriculares ou atividades acadêmicas 
desenvolvidas pelo (a) estudante durante o período de Mobilidade Acadêmica; 

IV-  Realizar os procedimentos para a matrícula / de retorno do (a) estudante que está em 
Mobilidade Acadêmica. 

 
Art. 52.   Caberá ao (à) estudante em período de Mobilidade Acadêmica no IFTM:  
 
I- Elaborar o Plano de Estudos contendo os componentes curriculares e/ou atividades a serem 

desenvolvidas ao longo do período de Mobilidade Acadêmica; 
II-  Realizar a inscrição no Programa de Mobilidade Acadêmica conforme as regras 

estabelecidas nos editais específicos e/ou acordos; 
III-  Seguir as normas e os regulamentos constantes das Instituições de Ensino no decorrer das 

etapas de Mobilidade Acadêmica; 
IV-  Respeitar os direitos e os deveres previstos no Regulamento Disciplinar do Corpo Discente 

do IFTM; 
V- Arcar com os ônus para a efetivação do Programa de Mobilidade Acadêmica (alimentação, 

moradia, transporte etc.), caso não seja contemplado com as bolsas e/ou recursos de editais 
específicos para tal; 

VI-  Solicitar formalmente junto ao setor responsável da instituição receptora o retorno ao curso 
de origem no IFTM; 

VII-  Solicitar à CRCA, ao término do período de Mobilidade Acadêmica, o aproveitamento de 
estudos, conforme o Plano de Estudos e as regras estipuladas neste Regulamento e nos 
Regulamentos da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos de Nível Médio e 
de Graduação do IFTM; 

VIII-  Elaborar relatório das atividades desenvolvidas durante o período de Mobilidade 
Acadêmica. 

 
 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 53.   Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino (MAN  
e MAInt) e Coordenação de Relações Internacionais (MAI ). 

Art. 54.   O presente Regulamento entrará em vigência na data de sua aprovação pelo Conselho 
Superior do IFTM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA   

DO TRIÂNGULO MINEIRO 
 

ANEXO A 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA (PMA) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

Estudante: 

N.º Matrícula: RG: CPF: 

Câmpus: 

Curso: 

Coordenador(a) do Curso: 

Forma de Mobilidade 
(marque um X):  

(   ) Internacional (   ) Nacional (   ) Interna 

Instituição pretendida: 

Câmpus pretendido: 

Curso pretendido: 

Período de Mobilidade Acadêmica Estudantil (MAE): _ __/___/_____ a ___/___/_____. 

 

2. JUSTIFICATIVA PARA A MOBILIDADE ACADÊMICA : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Local: _________________________________________, data: ___/___/_____ 
 
 

________________________________________________________________ 
Assinatura do (a) estudante 
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ANEXO B 
 

FORMULÁRIO DE PLANO DE ESTUDOS 
PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA – PMA  

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

Estudante: 

N.º Matrícula: RG: CPF: 

 

2. COMPONENTES CURRICULARES A SEREM CURSADOS (ANEXAR OS PROGRAMAS ) (PREENCHIMENTO 

PELO (A) ESTUDANTE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DEMAIS ATIVIDADES ACADÊMICAS A SEREM DESENVOLVIDAS (PREENCHIMENTO PELO (A) 
ESTUDANTE): 

 

 

 

 

 

 
Local: _________________________________________, data: ___/___/_____ 

 
 

________________________________________________________________ 
Assinatura do (a) estudante 



 
 

 

4. PARECER DO COLEGIADO / COORDENAÇÃO DO CURSO (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO 

COORDENADOR(A) DE CURSO, CONFORME DELIBERAÇÕES DO COLEGIADO ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Local: _________________________________________, data: ___/___/_____ 
 
 

________________________________________________________________ 
Coordenador(a) do Curso / Presidente(a) do Colegiado 

 
 

________________________________________________________________ 
Membro do Colegiado 

 
 

________________________________________________________________ 
Membro do Colegiado 

 
 

________________________________________________________________ 
Membro do Colegiado 

 
 

________________________________________________________________ 
Membro do Colegiado 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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ANEXO C 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
NO PERÍODO DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

Estudante: 

N.º Matrícula: RG: CPF: 

Câmpus: 

Curso: 

Coordenador (a) do Curso: 

 

2. COMPONENTES CURRICULARES CURSADOS (ANEXAR HISTÓRICO) PELO (A) ESTUDANTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO (A) ESTUDANTE (ANEXAR DECLARAÇÕES / 
COMPROVANTES): 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. RELATO DAS EXPERIÊNCIAS DESENVOLVIDAS DURANTE A MOBILIDADE A SEREM SOCIALIZADAS COM A 

COMUNIDADE ACADÊMICA (PREENCHIMENTO – ESTUDANTE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Local: _________________________________________, data: ___/___/_____ 
 
 

________________________________________________________________ 
Assinatura do (a) estudante 

 



 
 

 

5. PARECER DO COLEGIADO : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Local: _________________________________________, data: ___/___/_____ 

 
 

________________________________________________________________ 
Coordenador(a) do Curso 

 
 

________________________________________________________________ 
Membro do Colegiado 

 
 

________________________________________________________________ 
Membro do Colegiado 

 
 

________________________________________________________________ 
Membro do Colegiado 

 
 

________________________________________________________________ 
Membro do Colegiado 


