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1. Formulário de cadastro
de interessados (as) por
IES estrangeira +
Divulgação do Edital

2. Verificação de notas e
faltas no histórico

3. Verificação de
inadimplência junto à IES

4. Consulta ao
Coordenador do Curso
sobre o (a) aluno (a)

8. Requisição de
passaporte (ou
verificação da validade
caso já possua)

7. Divulgação dos
resultados e classificação

6. Entrevista com o (a)
aluno (a)

5. Palestra instrutiva

9. Requisição de
Permissão Internacional
para Dirigir (PID) *

10. Procedimento de
Visto

11. Entrega dos
documentos requisitados
pela IES estrangeira

12. Compra das
passagens de ida e volta

15. Início do intercâmbio

14. Suspensão da
matrícula e mensalidades
do UNIFATEA

13. Aquisição do seguro
viagem

O fluxograma contém etapas organizadas de forma temporal e lógica, atendendo aos prazos colocados e sem sobreposições.

Follow up para IES estrangeira dos procedimentos

Fluxograma dos Procedimentos de Intercâmbio de Alunos1
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1. Será desenvolvido e amplamente divulgado a abertura de um formulário online para cadastro de alunos (as) interessados (as) em participar de intercâmbio,
que terá o link hospedado na home do AVA. Juntamente com o formulário, ficará (ão) disponível (eis) o (s) edital (is);
2. Etapa eliminatória. Consulta ao histórico do (a) aluno (a) para verificação do desempenho nas disciplinas do curso, bem como consulta às faltas e
reprovações;
3. Etapa eliminatória. Será verificado junto à Pró-Reitoria Administrativa do UNIFATEA se há o (a) aluno (a) está inadimplente;
4. Será realizada consulta ao Coordenador do curso para verificação do desempenho do (a) aluno (a) com parecer do Coordenador;
5. Palestra a ser ministrada para os (as) interessados (as) e os pais (se for o caso) explicando a cultura do país da IES estrangeira, características locais, custos,
clima, moeda, transações financeiras, aplicativos úteis, comportamento, mobilidade internacional, conhecimentos gerais, procedimentos em caso de
emergência, embaixadas e apresentação da IES estrangeira. Ao final haverá retirada de dúvidas e espaço aberto aos participantes. Haverá assinatura do Termo
de Ciência das informações repassadas na palestra instrutiva;
6. Etapa eliminatória. Será desenvolvida ficha avaliativa a ser aplicada por 02 (dois) Professores do UNIFATEA;
7. Divulgação dos resultados e classificação baseada na média ponderada da pontuação da ficha avaliativa aplicada no momento da entrevista;
8. Orientação aos (às) interessados (as) sobre os procedimentos de emissão de passaporte (http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/requererpassaporte/requerer-passaporte). Para os que já possuem, será verificada a validade do passaporte e se há necessidade de renovação;
9. Procedimento opcional. Solicitação a ser realizada no Banco do Brasil ou DETRAN SP. O documento permite que brasileiros dirijam em mais de 100 países
signatários da Convenção de Viena. A permissão também é aceita em países que têm o Princípio da Reciprocidade com o Brasil. A PID traduz a Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) em sete idiomas (Alemão, Árabe, Espanhol, Francês, Inglês, Português e Russo) e é impressa com a mesma validade da CNH.
(http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/detran-sp-ensina-como-solicitar-permissao-internacional-para-dirigir/);
10. Orientação ao intercambista sobre retirada de visto junto às Embaixadas/Consulados;
11. Entrega dos documentos solicitados pela IES estrangeira em 03 (três) vias a serem arquivadas pelo intercambista, pela Coordenação de Relações
Internacionais e pelos pais/responsáveis;
12. Orientação na compra das passagens de ida e volta dos intercambistas;
13. Aquisição do seguro viagem no período de intercâmbio;
14. Procedimento de suspensão da matrícula e mensalidades na secretaria e financeiro do UNIFATEA;
15. Início do intercâmbio. Acompanhamento dos intercambistas até a IES estrangeira.

