Roteiro para elaboração de Plano de Trabalho de Mobilidade Internacional (Inbound)
Recepção de Estudantes Internacionais - Graduação
Orientações Gerais
O Plano de Trabalho deve ser elaborado observando-se o Regulamento de Mobilidade Internacional.
Deve existir um/a Tutor/a na Unespar, preferencialmente um/a docente do Colegiado de Curso que o/a estudante
internacional pretende cursar, que deverá participar da elaboração do Plano de Trabalho.
Sugere-se que o estudo e a descrição das equivalências entre disciplinas da grade curricular do Curso de
Graduação da Instituição Estrangeira e do Curso de Graduação da Unespar seja realizado no momento de
elaboração do Plano de Trabalho.
As disciplinas e a serem cursadas pelo/a estudante internacional na Unespar devem ser descritas na tabela abaixo.
Quaisquer outras atividades a serem realizadas na Unespar também devem constar no Plano de Trabalho.
O Plano de Trabalho é um dos documentos que devem ser enviados pelo/a estudante no ato de submissão de sua
candidatura à Mobilidade Internacional.

Roteiro de Itens Básicos Obrigatórios
1. Identificação e vínculo na universidade de origem

a) Estudante aspirante à Mobilidade Internacional:
Nome social:
b) Tutor/a na universidade de origem:
c) Universidade e Campus de origem:
d) Curso de Graduação:
e) Série ou Semestre:
f) País:

2. Candidatura de Mobilidade Internacional na Unespar:
a) Curso pretendido na Unespar:
c) Campus:
d) Docente Tutor/a na Unespar:

3. Atividades a serem desenvolvidas na Unespar

a) Disciplinas a serem cursadas (acrescentar linhas, se necessário)
Disciplinas a serem cursadas na
Unespar

Carga
Horária/
Créditos

Disciplinas equivalentes na
universidade de origem

Carga
Horária/
Créditos

b) Atividades de pesquisa:
c) Atividades de extensão:
d) Outras atividades:

4. Cronograma da Mobilidade Internacional
Incluir as atividades no âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão; data prevista para viagem de chegada e
de saída do Brasil, e de chegada ao Campus da Unespar.

5. Assinaturas e data
Incluir as assinaturas do/a Tutor/a internacional, do/a Tutor/a da Unespar e do/a estudante.

