
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 /2019 

Orienta quanto aos procedimentos/encaminhamentos para Análise do 

plano de estudos e aproveitamento dos Componentes Curriculares 

cursados/aprovados durante a Mobilidade Acadêmica. 

 

A Assessoria Especial de Relações Institucionais - AERI, através da Comissão de Cooperação Internacional – CCInt,  no uso 

das suas atribuições, orienta quanto aos procedimentos/encaminhamentos e análise do plano de estudos para 

aproveitamento dos componentes curriculares cursados/aprovados durante a Mobilidade Acadêmica. 

CAPÍTULO I 

PLANO DE ESTUDOS 

1. Sobre o preenchimento do Plano de Estudos para a candidatura à mobilidade 

1.1 Cabe ao coordenador do colegiado designar um tutor acadêmico para, em conjunto, orientar os estudantes 

quanto a escolha dos componentes curriculares a serem cursados durante a mobilidade acadêmica, 

observando as seguintes situações: 

 

I. Se os componentes curriculares escolhidos já foram cursados pelo estudante na UEFS; 

II. Se exigem pré-requisitos; 

III. A forma de aproveitamento dos componentes cursados em mobilidade, considerando a seguinte 

ordem: equivalente, optativa, eletiva e atividade complementar; 

IV. A quantidade mínima de componentes curriculares exigidas pelo edital (4 componentes ou o 

exigido pela IES anfitriã, o que for maior). 

 

CAPÍTULO II 

DURANTE A MOBILIDADE 

 

2. Antecipação de avaliações antes do embarque do estudante 

2.1 Conforme artigo 6º da resolução CONSEPE 016/2015, em caso de diferença entre os calendários acadêmicos 

da UEFS e da Instituição anfitriã, o estudante poderá requerer ao Colegiado de Curso uma antecipação das 

avaliações dos componentes curriculares em curso, desde que comprove frequência de no mínimo 75% da 

carga horária do componente, exceto para componentes curriculares relacionados a Estágio, Práticas Clínicas 

e outras práticas de natureza semelhante. 

2.2 A AERI encaminhará via sitiens para os colegiados a relação dos estudantes selecionados para realizar 

mobilidade acadêmica no semestre subsequente e a data de início do semestre na IES anfitriã para 

possibilitar aos professores a antecipação de atividades entre docentes e discentes, viabilizando a conclusão 

do semestre antes da saída do aluno do país.  

3. Sobre a alteração do Plano de Estudos 

3.1 Ao receber a carta de aceite da universidade anfitriã, a pré-matrícula do estudante é confirmada. No entanto, 

no período da matrícula presencial o Plano de Estudos poderá ser alterado, e necessitará de análise e 

deferimento do colegiado. Como sugestão, conforme artigo 5º da resolução CONSEPE 016/2015, o colegiado 

de cada curso poderá indicar um possível tutor para orientar o estudante na escolha dos componentes 

curriculares da matrícula definitiva, assim como a adaptação do mesmo no cumprimento do plano de estudos. 

3.2 O estudante em mobilidade poderá realizar alteração do plano de estudos em dois momentos: 

I. No ato da matrícula, caso haja choque de horário entre os componentes curriculares, caso sejam 

ofertados em campi diferentes ou caso não sejam ofertados no semestre em que o estudante está realizando 

intercâmbio; 



II. Trinta dias após o período da matrícula, por motivos de adaptação ao sistema de ensino da IES anfitriã e 

às metodologias aplicadas. 

 

Nos dois casos, o estudante deverá apresentar uma justificativa consubstanciada dos motivos para alteração, e 

sempre requisitando o parecer de deferimento do tutor/coordenador, que deverá observar os prazos estabelecidos 

pela AERI em contato com a IES anfitriã. 

 

CAPÍTULO III 

APÓS A MOBILIDADE 

4. Sobre o pedido de aproveitamento 

4.1 A AERI fará uma avaliação prévia dos pedidos de aproveitamento no que se refere ao atendimento às normas 

da mobilidade acadêmica.  

4.2 Após o deferimento do pedido, a AERI deverá encaminhar via Sitiens para os Colegiados o processo de pedido 

de aproveitamento do estudante gerado pela Divisão de Assuntos Acadêmicos - DAA, acompanhado do 

processo inicial de intercâmbio. 

4.3 As atividades realizadas na Mobilidade Acadêmica constantes no Plano de Estudos aprovado devem ser 

registradas no histórico escolar.  

5. Sobre a tabela de conversão 

5.1 A AERI encaminhará a tabela de conversão no processo de pedido de aproveitamento gerado pela DAA. 

5.2 A tabela de conversão deverá conter: nomes dos componentes curriculares conforme boletim de notas / 

notas/ carga horária. 

 

Nº Componente Curricular Nota Carga horária 

 

6. Sobre a carga horária 

6.1 Para as Instituições de Ensino Superior – IES anfitriãs que adotam ECTS a conversão de carga horária ocorrerá 

da seguinte forma: 

6.1.1 Equivalência de carga horária/ECTS apresentada oficialmente pela IES. 

6.1.2 Caso a carga horária não seja descrita pela IES, a correspondência de 01(um) ECTS a 27h, conforme    

tratado de Bolonha. 

6.2 Para as IES anfitriãs que possuem outros sistemas de contabilização da carga horária, a conversão se dará da 

seguinte forma: 

 6.2.1 Equivalência da carga horária apresentada oficialmente pela IES; 

              6.2.2 Caso a carga horária não seja descrita pela IES, adotaremos o sistema apresentado no boletim. 

 

7.   Sobre a análise de aproveitamento 

7.1 O colegiado de cada curso deverá analisar os processos de aproveitamento de componentes curriculares e 

informar no Formulário de Equivalência o tipo de aproveitamento: equivalente, optativo, eletivo, atividade 

complementar e extensão. 

7.2 Após análise, o Colegiado deverá encaminhar os dois processos para a DAA com parecer. 

 

 

Feira de Santana, 20 de fevereiro de 2019 
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