
 

 

 

Edital de Abertura de Vagas para o Programa 

de Mobilidade Internacional Acadêmica – 

Início no 2º Semestre de 2019 

 

Pelo presente instrumento a Reitoria da Universidade Metodista de São 

Paulo torna pública a abertura de vagas para o programa de intercâmbio 

acadêmico, referente ao segundo semestre de 2019.  

 

1. Das universidades conveniadas e a quantidade de vagas: 

 

Acordos Multilaterais: 3 vagas  

 

Ferrum College – Virginia, EUA www.ferrum.edu  

   

LaGrange College – Georgia, EUA www.lagrange.edu  

 

Martin Methodist College – Tennessee, EUA www.martinmethodista.edu  

 

Nebraska Wesleyan University – Nebraska, EUA www.nebrwesleyan.edu  

 

West Virginia Wesleyan College – West Virginia, EUA www.wvwc.edu  

 

Centenary College – Louisiana, EUA www.centenary.edu  

Oklahoma City University – Oklahoma, EUA - https://www.okcu.edu/ 

Aoyama Gakuin University – Tóquio, Japão www.aoyama.ac.jp/en  

Soochow University – Taipei, Taiwan - https://www-en.scu.edu.tw/ 

 

 

 

http://www.ferrum.edu/
http://www.lagrange.edu/
http://www.martinmethodista.edu/
http://www.nebrwesleyan.edu/
http://www.wvwc.edu/
http://www.centenary.edu/
https://www.okcu.edu/
http://www.aoyama.ac.jp/en
https://www-en.scu.edu.tw/


 

 

 

 

 

Acordos Bilaterais: 

Universidade do Algarve – Algarve, Portugal www.ualg.pt – 0 vagas 

Universidade de Aveiro – Aveiro, Portugal www.ua.pt – 0 vagas 

Instituto Politécnico da Guarda – Guarda, Portugal www.ipg.pt – 4 vagas 

Universidade Fernando Pessoa – Porto, Portugal www.ufp.pt – 1 vaga 

Instituto Superior de Entre Douro e Vouga – Aveiro, Portugal 

www.isvouga.pt – 4 vagas 

Universidade Lusófona – campus Lisboa e Porto, Portugal www.ulht.pt – 

1 vaga 

Universidade de Coimbra – Coimbra, Portugal www.uc.pt – vagas 

ilimitadas (não há isenção de pagamento de mensalidade). 

Universidade do Porto – Porto, Portugal - sigarra.up.pt/up/pt – vagas 

ilimitadas (não há isenção de pagamento de mensalidade). 

Universidad do Centro Latino Americano-UCEL – Rosário, Argentina 

www.ucel.edu.ar – 4 vagas  

Universidad Mayor – Santiago, Chile www.umayor.cl – 6 vagas 

Universidad Madero – Puebla, México www.umad.mx – 4 vagas 

Universitat de València – València, Espanha www.uv.es – 1 vaga 

Universidad de Burgos – Burgos, Espanha www.ubu.es – 1 vaga 

Universidad de Salamanca – Salamanca, Espanha – www.usal.es vagas 

ilimitadas (não há isenção de pagamento de mensalidade). 

http://www.ualg.pt/
http://www.ua.pt/
http://www.ipg.pt/
http://www.ufp.pt/
http://www.isvouga.pt/
http://www.ulht.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.ucel.edu.ar/
http://www.umayor.cl/
http://www.umad.mx/
http://www.uv.es/
http://www.ubu.es/
http://www.usal.es/


 

 

 

Universidad San Jorge – Zaragoza, Espanha www.usj.es/ - 4 vagas  

Universidade de Ulsan – Ulsan, Coreia do Sul www.ulsan.ac.kr – 4 vagas 

Fundação Universitária da Área Andina – Bogotá, Colômbia 

www.areaandina.edu – 4 vagas 

Universidad del Tolima – Tolima, Colômbia http://www.ut.edu.co/ - 4 

vagas 

Claflin University – North Carolina, EUA - www.claflin.edu/ - 4 vagas 

University of Applied Sciences-ZUYD – Maastricht, Holanda 

http://international.zuyd.nl/ - 5 vagas 

Università Degli Studi di Genova – Genova, Itália www.unige.it – 1 vaga 

Universidad Técnologica del Perú – Lima e arredores, Peru - 

https://www.utp.edu.pe/ - 4 vagas 

 

O processo de intercâmbio será realizado desde que observado o 

Regulamento aprovado pela Resolução CONSUN nº 38/2008, e seguirá o 

seguinte cronograma: 

 

2. Datas 

Período de inscrições: 20.02.2019 à 22.03.2019 

Processo de seleção na Metodista: 25.03.2019 à 29.03.2019, 

seleção dos alunos inscritos e envio da documentação às IES 

estrangeiras, caso o aluno seja aprovado. 

Divulgação dos nomes dos selecionados pela Universidade 

Estrangeira: De acordo com o prazo de cada Universidade. 

Preparação de documentação e vistos de estudante: entre maio e 

julho (a depender de cada universidade conveniada) 

http://www.usj.es/
http://www.ulsan.ac.kr/
http://www.areaandina.edu/
http://www.ut.edu.co/
http://www.claflin.edu/
http://international.zuyd.nl/
http://www.unige.it/
https://www.utp.edu.pe/


 

 

 

 

 

Chegada à Universidade Estrangeira: preferencialmente uma semana 

antes do início das aulas, de acordo com o calendário letivo de cada 

universidade. 

Início das aulas: Universidades Europeias e Americanas: mês de agosto e 

Universidades Latino Americanas: mês de setembro. 

 

 

3. Das áreas de abrangência  

 

Os estudantes da Metodista poderão se inscrever em quaisquer dos cursos 

oferecidos pelas universidades conveniadas.  Para saber se as universidades 

dispõem de cursos correlatos aos da Universidade Metodista, os alunos 

deverão consultar os respectivos sites das universidades nas quais se 

interessam em estudar e buscar os conteúdos dos cursos. 

 

 

4. Da inscrição 

 

A inscrição deverá ser realizada na Central de Relacionamento, no anexo 

Delta (antigo processo seletivo), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h, devendo 

ser apresentados os seguintes documentos: 

 Cópia da primeira página do passaporte; 

 Formulário de inscrição da Metodista (anexo); 

 Curriculum Vitae atualizado; 

 Plano de estudos (trazer formulário preenchido, em anexo, que 

somente deverá ser enviado ao coordenador após aprovação no 

programa); 

 Carta de intenções do candidato a intercâmbio escrita de próprio 

punho informando as razões pelas quais se candidata ao 

programa de intercâmbio; 

 Histórico Escolar Oficial (apenas o universitário); 



 

 

 

 

 

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

 Carta do coordenador do curso ou professor apresentando o aluno 

candidato ao intercâmbio; 

 Comprovantes de conhecimento ou proficiência no idioma. No 

caso das instituições americanas e holandesa será requerido como 

base o TOEFL. As notas requeridas pelas instituições são:  

 

Centenary College: TOEFL paper based: 500; Computer based: 173; 

Internet based: 61 

Ferrum College: TOEFL paper based: 500; Computer-based: 173; Internet 

based: 61 

Martim Methodist College: TOEFL paper-based: 500;Computer –based 173; 

Internet-based:61 

Nebraska Wesleyan University: TOEFL paper-based: 525; Internet-based 71 

ou   

IELTS 5.5 

West Virginia Wesleyan College: TOEFL paper-based: 500;Internet-based 

63 

Zuyd University of Applied Sciences – TOEFL 72. 

 

Os alunos EAD poderão fazer a sua inscrição por meio de solicitação de 

Serviço no portal do aluno: Inscrição Mobilidade Internacional, devendo 

enviar seus documentos para análise da Assessoria de Relações 

Internacionais via polo de apoio presencial. 

 

Os modelos de formulários/documentos estão disponíveis na página da 

Assessoria de Relações Internacionais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Taxas de Inscrição e pagamento de mensalidade na 

Universidade Metodista de São Paulo. 

 

A taxa de inscrição é de R$ 350,00 e não é reembolsável. Caso o aluno 

não seja aprovado no processo seletivo, a taxa ficará retida. 

 

Todos os alunos que se inscreverem devem enviar o comprovante de 

pagamento junto com os demais documentos. 

 

Os alunos aprovados terão situação acadêmica especial com a 

suspensão do pagamento das mensalidades enquanto durar o 

intercâmbio. (OBS: exceto mensalidades referente a renovação de 

matrícula: janeiro e julho).  

 

Além de isenção do pagamento das mensalidades na Metodista, os 

estudantes aprovados também terão isenção do pagamento das 

mensalidades na universidade estrangeira, porém serão responsáveis por 

todas as despesas de viagem, acomodação, alimentação no país de destino, 

expedição de documentos tais como passaporte e visto, além da aquisição 

de um seguro saúde com validade internacional. (Observar exceções quanto 

ao pagamento da mensalidade junto à quantidade de vagas no item 1). 

 

 

6. Do plano de estudos 

O estudante interessado no intercâmbio acadêmico deverá consultar a 

relação das disciplinas no site das Universidades e preencher o plano de 

estudos de acordo com modelo fornecido pela Assessoria de Relações 

Internacionais (disponível em http://www.metodista.br/ari). O plano de 

estudos deverá ser aprovado e assinado pelo coordenador do curso. 

 

 

http://www.metodista.br/ari


 

 

 

 

 

7. Do aproveitamento das disciplinas 

Quando de seu retorno, o estudante deverá apresentar à Secretaria 

Acadêmica documentação oficial comprobatória dos estudos e atividades 

realizadas, emitida pela instituição conveniada. 

 

É responsabilidade do estudante apresentar toda a documentação com 

tradução juramentada para a língua portuguesa. 

 

A revalidação de estudos e atividades realizadas no intercâmbio será 

submetida à análise da coordenação do respectivo curso, conforme critérios 

de aproveitamento de estudos.  

 

8. Da Seleção e das vagas 

Existem duas fases do processo seletivo, a primeira, realizada na Metodista 

por comissão nomeada pelas Faculdades participantes deste Edital, com 

representação da  

Assessoria de Relações Internacionais, e a segunda realizada pela 

universidade estrangeira que acolherá o estudante.  

 

Na primeira fase seletiva, serão escolhidos os alunos que melhor atenderem 

os critérios de avaliação requeridos pela Universidade Metodista de São 

Paulo. Esses candidatos serão então apresentados à universidade 

conveniada. Portanto, o candidato ser aprovado pela Metodista ainda não 

implica em aceitação pela universidade estrangeira. Isso só ocorrerá depois 

que a universidade no exterior nos der o aceite final por meio do envio de 

uma carta formal de aceite. Essa mesma carta será utilizada para obtenção 

do visto junto a representação consular do país de destino no Brasil. 

 

É importante salientar que nos acordos firmados pela Universidade 

Metodista com as universidades estrangeiras, temos um número de vagas 

definido anualmente para o intercâmbio de estudantes. As vagas existentes 



 

para o segundo semestre serão as vagas remanescentes do 

primeiro semestre. Deste modo, é aconselhável o estudante 

informar em ordem de preferência, quais universidades lhe 

interessa ter a experiência de intercâmbio, para que a Assessoria 

Internacional tenha condições de remanejar o aluno em caso de falta de 

vagas. 

 

Os critérios de avaliação serão: 

 Aproveitamento acadêmico 

 Proficiência no idioma 

 Adequação do plano de estudos aos propósitos do programa 

 Semestre que o aluno está cursando na Metodista 

 Nível de maturidade e capacidade de adaptação do estudante 

 Adimplência 

OBS: para participar da seleção o aluno deverá ter estudado pelo 

menos um semestre completo na Universidade Metodista de São 

Paulo. 

 

9. Da divulgação dos selecionados 

A divulgação dos resultados acontecerá por meio de contato da Assessoria 

de Relações Internacionais com o candidato.  

 

10.Candidatos aprovados para viagem  

Os candidatos aprovados deverão apresentar os seguintes documentos à 

Assessoria de Relações Internacionais antes do embarque: 

- Cópia do visto  

- Cópia dos bilhetes aéreos de ida e volta. 

- Declaração e comprovação de capacidade financeira para participar do   

programa (extrato bancário do estudante ou de responsável) ou imposto de 

renda. 

- Prova de contratação de seguro saúde internacional para o período de 

estudos 

- Termo de Compromisso assinado, conforme modelo da ARI 

 

 



 

 

 

 

 

Estimativas de custo de vida (cálculo por mês, em dólares ou euros) 

País Alimentação Hospedagem Transporte Moeda 

Argentina 200,00 400,00 50,00 
US 

dólares 

Chile 200,00 400,00 50,00 
US 

dólares 

Coreia do Sul 300,00 500,00 50,00 
US 

dólares 

Espanha 300,00 300,00 80,00 Euros 

Estados Unidos 600,00 600,00 90,00 
US 

dólares 

Japão 200,00 875,00 50,00 
US 

dólares 

México 200,00 400,00 50,00 
US 

dólares 

Portugal 200,00 400,00 50,00 Euros 

 

São Bernardo do Campo, 18 de janeiro de 2019 
 
 

 
 

 


