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COMUNICADO  

ABERTURA DO PROCESSO DE MOBILIDADE INTERNA 

 

1. DOS CRITÉRIOS 

Para se candidatar à vaga na disciplina, o aluno deverá: 

•  Possuir coeficiente de rendimento acumulado (CRA) igual ou superior a 6,0 (seis); 

• Ter cursado, com aprovação, todas as disciplinas até o terceiro período, inclusive; 

• Ter cursado todos os pré-requisitos exigidos para a disciplina tanto na Unidade de Origem quanto na 

Unidade Destino; 

• Respeitar os prazos estabelecidos no cronograma deste Edital. 

 

2. DAS VEDAÇÕES 

É vedado ao aluno: 

• cursar mais de 6 (seis) disciplinas fora de sua Unidade de origem, sendo no máximo 2 (duas) por 

semestre; 

• inscrever-se nas disciplinas Projeto Final I e II e Estágio Supervisionado fora da Unidade de Origem. 

 

3. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

A)  O aluno deverá enviar e-mail à SERAC de sua Unidade ou ao DEPES, no caso da Unidade Maracanã: 

• Assunto: Mobilidade Acadêmica Interna; 

• Anexo 1: Baixar o Requerimento de Mobilidade Interna, preenchê-lo e assiná-lo. 

Link: http://www.cefet-rj.br/index.php/documentos-cogra 

• Anexo 2: anexar o histórico escolar atualizado 

 

B)  Aguardar, conforme o cronograma, comunicado de deferimento ou indeferimento da solicitação. 

 

C)  Em caso de deferimento da solicitação, o aluno receberá comunicado da Unidade destino informando 

a data da matrícula. 

 

http://www.cefet-rj.br/index.php/documentos-cogra


D)  Os alunos deferidos deverão confirmar com o professor da(s) disciplina(s) na Unidade destino se seu 

nome consta na pauta e, ao final do período, verificar se suas notas constam em seu histórico escolar. 

E)  O DERAC/SERAC de destino deve ser comunicada caso haja qualquer intercorrência. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Envio de e-mail à SERAC ou DEPES solicitando a 

mobilidade interna entre unidades 

De 11 a 15 de 

fevereiro/2023 

Data limite para comunicado aos alunos sobre o 

deferimento ou indeferimento do pedido 
28 de março/2023 

Recursos 
28 e 29 de 

março/2023 

Resultado dos Recursos 30 de março/2023 

Matrícula dos alunos com recurso deferido 31 de março/2023 
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