Formulário de Candidatura
Programa de Mobilidade Acadêmica
www.udesc.br/internacional
Foto
3x4

Acordo de cooperação
Estágio
outros

DADOS PESSOAIS
Nome
Nº Passaporte

Data de Nascimento

Nacionalidade

Sexo

Nº Identidade

e-mail

Masculino

Feminino

Endereço
Cidade / Estado

País

Telefone

CEP

Celular

Tel/Fax

DADOS ACADÊMICOS - Alunos da UDESC
Centro/College
Cidade

Curso/Course

Matrícula no Curso

Diploma/Grau (nível)

Duração do Curso

Ano/semestre que iniciou

Data prevista para término

Fase atual

E-mail Institucional: scii.reitoria@udesc.br

DADOS DO PROGRAMA DE ESTUDO
Universidade de Destino/Host

País / Country

Centro / College

Cidade

Curso/Course

Período de Estudo - Início em

Término em

e-mail coop. internacional

Coord. Internacional
Solicita Alojamento *

Conhecimento da língua do país da Universidade hospedeira / Language skills for the host country.
Conversação
Leitura
Escrita

Alto

Médio

Básico

* A universidade hospedeira não se compromete a proporcionar alojamento, estando
condicionado aos casos em que a universidade disponibilizar. De qualquer forma, o estudante
deve se submeter as formalidades exigidas pela universidade de destino para esse caso.
* The host university doesn't have obligations in providing accommodations, being this
solicitation conditioned to cases in which the university made available. In any case, the
student must submit the formalities required by the university of destination.
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Plano de Estudos na Universidade Hospedeira
Studying plan proposed at the host university
Código
Disciplina

Disciplinas a cursar
courses to attend at the host

Créditos Código
ECTS
Disciplina

Disciplinas a validar
courses to validate

Total ECTS

Créditos

Total

UNIVERSIDADE DE ORIGEM / HOME UNIVERSITY
Comprovamos que o programa de estudos proposto é aprovado.
We are approving the course selection proposed by the student.

Assinatura do Coordenador Local.

Assinatura do Coordenador Institucional

Data: _____/_____/_____

Data: _____/_____/_____

Quando preenchido pelo estudante e assinado pelos coordenadores institucional e local, este formulário deverá ser
enviado para o coordenador institucional da universidade hospedeira.

UNIVERSIDADE DE DESTINO / HOST UNIVERSITY
Confirmamos que o programa de estudos proposto é aprovado.
We are approving the course selection proposed by the student.

Assinatura do Coordenador Local

Assinatura do Coordenador Institucional

Data: _____/_____/_____

Data: _____/_____/_____

Assinatura do estudante / student´s signtaure
Data
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Informações sobre a mobilidade e aproveitamento de créditos
1 - Deverão ser anexados os seguintes documentos, quando na solicitação da mobilidade: cópia da identidade, cópia do
passaporte, foto 3x4, comprovante de matrícula e histórico escolar UDESC;
2 - A solicitação de aproveitamento de créditos deverá ser realizada de acordo com a resolução nº 014/2007 - Consepe;
3 - Para efeito da avaliação, um crédito ECTS (Sistema Europeu de Transferência de Créditos) equivale a 28 horas de trabalho do
aluno. Estas incluem horas letivas (teóricas e teórico-práticas), horas de apoio tutorial, estudo do aluno e avaliação.

