
 

 

Edital 

Intercâmbio  semestral com Instituições do Quebec - Canadá 

A universidade Metodista de São Paulo, por meio da Assessoria de Relações 

Internacionais, parceira do Programa de Intercâmbio de Estudantes  do 

Bureau de Cooperação Interuniversitária do Quebec, torna pública a 

oportunidade de intercâmbio semestral com 11 universidades de Quebec 

consorciadas no programa. 

Objeto do intercâmbio: estudantes de todas as áreas de formação que 

encontrem correspondência nas universidades participantes do programa 

podem se inscrever para passar um período de estudos acadêmicos em 

uma das instituições participantes. Serão considerados períodos de seis 

meses com o máximo de um ano. Os estudantes aprovados não pagam 

mensalidades nas instituições. 

Período de inscrições:  

As inscrições para o calendário acadêmico 2018-2019 seguem o calendário 

da BCI – Bureau de Cooperação Interuniversitária, iniciando-se em 07 de 

dezembro de 2017 e finalizando em 28 de fevereiro de 2018. O prazo limite 

para inscrição nas instituições participantes varia. 

Passos para inscrição 

Para maiores informações sobre como se inscrever o estudante pode 

consultar o seguinte website: http://echanges-etudiants.bci-

qc.ca/getting-started/?lang=en 

1. O primeiro passo é se informar sobre o programa e se preparar com 

cerca de um ano de antecedência ao pretendido para intercâmbio. 

2. Se informar via website sobre quais são os cursos e língua de 

instrução oferecidos nas universidades participantes do programa  

3. Procurar a Assessoria de Relações Internacionais da Metodista para 

avaliar a sua participação e fazer a geração de um código de acesso 

na plataforma do BCI. Este código servirá para extração de formulário 

de inscrição (próprio da BCI) e posterior envio dos documentos do 

estudante. 
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Entregar os seguintes documentos até o dia 26/02/2018, na 

Assessoria de Relações Internacionais da Metodista: 

     1.Certificado de proficiência na língua do programa pretendido (inglês     

          ou francês) 

      2.Histórico escolar  traduzido (somente o da universidade) 

4. Cartas de motivação ou apresentação 

5. Cartas de recomendação de professores ou gestores acadêmicos 

6. Cópia do passaporte válido 

7. Formulário de inscrição  

8. Lista de disciplinas que tem interesse em cursar na universidade 

estrangeira (formulário de plano de estudos – pode ser usado o 

mesmo do programa de intercâmbio por cooperação bilateral da 

Metodista). 

Mediante a verificação dos documentos a Assessoria Internacional da 

Metodista fará o envio na plataforma da BCI. 

Prazo para resposta 

A Assessoria de relações internacionais não possui um prazo para resposta. 

Sendo ou não aceito o estudante receberá uma carta da universidade 

contendo um parecer sobre a aceitação. Se aceito o estudante começará o 

seu programa em setembro de 2018. 

Elegibilidade 

Podem se inscrever estudantes de graduação e de mestrado, devidamente 

matriculados nas instituições participantes, que possuam bom 

desempenho acadêmico. 

Custo para inscrição: Não há 

Casos omissos ou duvidosos devem ser resolvidos com a Reitoria, sendo 

ouvida a Gerência de Relações Internacionais 

São Bernardo do Campo, 11 de dezembro de 2018 

 

 

 



 

Lista das universidades e dos programas participantes 

 Bishop’s University - https://echanges-etudiants-db.bci-

qc.ca/en/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=1#B 

 Université Laval - https://echanges-etudiants-db.bci-
qc.ca/en/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=3#B 

 Polytechnique Montréal - https://echanges-etudiants-db.bci-

qc.ca/en/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=7#B 

 Université de Sherbrooke - https://echanges-etudiants-db.bci-

qc.ca/en/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=8#B 

 UQAM https://echanges-etudiants-db.bci-
qc.ca/en/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=11#B 

 UQTR https://echanges-etudiants-db.bci-c.ca/en/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=14#B 

 UQAR https://echanges-etudiants-db.bci-c.ca/en/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=12#B 

 UQO https://echanges-etudiants-db.bci-qc.ca/en/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=10#B 

 UQAT https://echanges-etudiants-db.bci-c.ca/en/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=13#B 

 ENAP https://echanges-etudiants-db.bci-c.ca/en/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=15#B 

 ÉTS https://echanges-etudiants-db.bci-qc.ca/en/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=16#B 

 

Fonte : http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/i-am-
enrolled-at-a-partner-institution-abroad/?lang=en 
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