
 

 

 Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional 

 
 

Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional (COI) 

Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino - Térreo  ⚫  Vl. Buarque ⚫ São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel.: + 55 (11) 2114-8184   ⚫  www.mackenzie.br/coi.html ⚫ e-mail: coi@mackenzie.br 

FAQ MOBILIDADE DE ESTUDO FREE MOVER 

 

1. Eu posso realizar mobilidade em uma universidade que não seja conveniada com a 

UPM?  

Sim, você pode realizar mobilidade em uma Universidade que não seja conveniada 

com a UPM. Quando você realiza mobilidade em uma Instituição não parceira, nós 

chamamos a sua mobilidade de free mover. 

2. O que é ser um estudante free mover? Qual a diferença entre free mover e os 

demais programas de mobilidade da COI? 

Ser um estudante free mover é estudar em uma Instituição de sua escolha seguindo os 

pré-requisitos da própria instituição sem participar de um processo seletivo da COI. 

Nos programas de mobilidade da COI, o estudante sabe que há vagas destinadas à 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e que a Universidade de destino não cobrará o 

valor de sua mensalidade ou aplicará políticas diferenciadas de descontos.  

No caso do Free Mover, compete a Universidade de destino decidir pela aceitação ou 

não do seu pedido de mobilidade e invariavelmente é cobrada mensalidade e ou taxas 

administrativas. 

3. Eu quero ser estudante free mover, o que eu devo fazer? 

Se você decidiu realizar mobilidade como um estudante free mover, você deverá 

entrar em contato com a Instituição de seu interesse e solicitar informações sobre 

como estudar com eles. Durante o contato, informe que você é estudante da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, universidade reconhecida pelo ministério da 

educação do Brasil. 
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Ao decidir que será um estudante free mover, durante o seu contato com a 

Universidade estrangeira, copie a equipe de outgoing da COI no seu e-mail 

outgoing@mackenzie.br e o RINT  de sua Unidade Acadêmica. Clique aqui para saber 

qual o RINT de sua unidade acadêmica. 

4. A Universidade que estudarei como free mover me solicitou documentos para a 

inscrição, o que eu devo fazer? 

Caso a Universidade tenha te solicitado algum documento de responsabilidade da COI 

(escritório internacional da UPM) como por exemplo: carta de nomeação você poderá 

solicitar auxílio para a COI através do e-mail: outgoing@mackenzie.br 

5. Para ser um estudante free mover eu deverei trancar a minha matrícula com a 

UPM ? E eu pagarei mensalidade para a UPM? 

Sim, você deverá trancar a sua matrícula com a UPM. Após sua decisão sobre ser um 

estudante free mover, contate a CGA para procedimento de trancamento de sua 

matrícula. Enquanto você for um estudante free mover, desde que tenha a sua 

matrícula devidamente trancada junto ao CGA a Universidade Presbiteriana Mackenzie 

não cobrará mensalidade. 

6. Durante o meu processo de aplicação para o free mover, encontrei dúvidas sobre 

assuntos acadêmicos, quem pode me ajudar? 

Se você estiver com dúvidas acadêmicas para aplicação de seu processo de mobilidade 

free mover, como por exemplo: escolha de grade de disciplinas etc., você poderá 

contar com o auxílio de seu professor RINT. Veja aqui quem é o professor RINT de sua 

unidade acadêmica. 

7. Eu posso solicitar equivalência de disciplinas após retornar de minha mobilidade 

como estudante free mover? 

A possibilidade de equivalência de disciplinas será analisada pelo coordenador do 

curso na sua unidade acadêmica mediante a apresentação das disciplinas cursadas no 

exterior, conteúdo programático e o relatório de notas. 

É necessário que ao retornar da mobilidade o aluno faça a solicitação via TIA em 

requerimentos. 
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