
Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Rua Sena Madureira, 1500 – 1º Andar – 04021-001 – São Paulo – SP – Brasil 
Tel.: (0xx11) 3385-4101 – E-mail: mobilidade@unifesp.br 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MOBILIDADE ACADÊMICA 
ANDIFES NA UNIFESP 

(a ser preenchido pelo(a) estudante) 

� Nova solicitação
� Renovação

Dados pessoais do discente 
Nome: 
Curso:               Turno: 
Período/ano: 
Matrícula: 
CPF: 
E-mail:

Dados da IES de origem 
Nome e sigla: 
CNPJ:     
Endereço:     Bairro:          CEP: 
Cidade/Estado: 
E-mail para contato:

Período que deseja permanecer na UNIFESP 
Ano: 
Semestre: 

Disciplinas que deseja realizar na Universidade Federal de São Paulo 
Disciplina na IES de origem Disciplina equivalente na IES de destino 

(UNIFESP) 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Rua Sena Madureira, 1500 – 1º Andar – 04021-001 – São Paulo – SP – Brasil 
Tel.: (0xx11) 3385-4101 – E-mail: mobilidade@unifesp.br 

Justificativa do interesse em requerer a Mobilidade Acadêmica 

_________________, __ de ______________ de 20__. 

__________________________                     _______________________________  
Assinatura discente          Assinatura e carimbo coordenação 

Documentos que devem ser anexados a este requerimento: 
• Grade Curricular do curso da Instituição de origem.
• Conteúdos programáticos (ementas) das disciplinas da

Instituição de origem.
• Histórico escolar atualizado.
• Comprovante de matrícula.

• Fotocópias de RG e CPF.
• Carta de apresentação, timbrada e assinada pela Pró-Reitoria 

de Graduação da Instituição de origem, contendo pedido formal 
de análise da Mobilidade Acadêmica endereçado à Pró-Reitora 
de Graduação da UNIFESP e à coordenação do curso pleiteado.
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