PROGRAMA DE MOVILIDAD EN EL POSGRADO DE LA RED DE
MACROUNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ANEXO I
Procedimento de candidatura para estudantes
PASSO 1. Antes da inscrição.
A partir de 30 de outubro de 2017.
O aluno visita o escritório encarregado pelo PMP em sua Universidade.
Apresenta a solicitação de participação (anexo II) e o plano de trabalho (anexo III) preenchidos com as informações
necessárias.
Solicita o aval da referida solicitação, plano de trabalho e carta de indicação que enviará à Universidade de destino.
PASSO 2. Inscrição na Universidade de destino.
A partir de 30 de outubro de 2017.
Com o endosso e a carta de indicação da sua Universidade, o aluno entra em contato com o escritório responsável
na Universidade de destino para solicitar a carta de aceitação ou pré-aceitação.
PASSO 3. Do registro.
De 30 de outubro de 2017 a 16 de fevereiro de 2018.
Depois de receber o aval e a carta de indicação da sua Universidade, faça o registro eletrônico no link disponível
na página da RED MACRO.
PASSO 4. Criação do arquivo.
De 30 de outubro de 2017 a 16 de fevereiro de 2018.
Após a obtenção da carta de aceitação ou pré-aceitação, emitida pela Universidade de destino, deve gerar um
arquivo em formato PDF com a documentação completa indicada na seção V da convocatória (documentação
requerida).
PASSO 5. Envio do arquivo.
De 30 de outubro de 2017 a 16 de fevereiro de 2018.
Para formalizar e concluir a sua candidatura nesta IX Convocatória, o aluno deve enviar o arquivo em formato PDF
com os documentos necessários para o correio: redmacroualc@gmail.com
Passo 6. Parecer do Comitê Acadêmico Executivo da RED MACRO.
22 de fevereiro de 2018.
Passo 7. Publicação de resultados.
26 de fevereiro de 2018
Verificar os resultados ( www.redmacro.unam.mx ) e aguardar a notificação oficial da RED MACRO.
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