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Troca com exterior
Instituição tem parceria com universidades em outros países para
atualização de professores e estudantes, em estágios e programas de bolsas
ARQUIVO PESSOAL

Para a troca de experiências e a atualização do conhecimento tanto de alunos
quanto de professores, a Universidade
Metodista de São Paulo mantém convênios com universidades no exterior. Os
estudantes têm a oportunidade de se
inscrever em bolsas de estudos, estágios e cooperação internacional para
complementar o aprendizado dos cursos oferecidos pela Metodista, com a
experiência em instituições localizadas
em países como Estados Unidos, México, Portugal, Espanha e Chile.
Na graduação em Ciências Contábeis, a professora Elizabeth Maurenza
de Oliveira, coordenadora do curso,
aponta como diferencial competitivo o
envolvimento dos estudantes em eventos no Brasil relacionados às matérias
lecionadas em classe. “Os alunos participam do Plantão do Imposto de Renda
e dos encontros de estudantes de contabilidade regional e estadual com o
apoio do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (CRC-SP).”
O estudante João Guilherme Ribeiro, de 20 anos, que cursa Ciências Contábeis desde 2013, destaca que a Metodista leva a vivência de grandes empresas para sala de aula por meio de laboratórios e aulas expositivas. “Esse fator
proporciona um desempenho mais seguro e com uma bagagem acadêmica
rica em referências.”
A universidade teve início em 1938,
com a fundação da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, na cidade de
São Bernardo do Campo, no ABC pau-
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17/5/16 A 23/5/16

Para João Guilherme Ribeiro, estudante de Ciências
Contábeis, contato com empresas ajuda na formação

lista. “Prezamos por uma educação
qualificada, direcionada por princípios
que têm a finalidade de substanciar a
cidadania”, esclarece Andrea Duarte
De Souza Correa Leite, coordenadora
do curso de Gestão de Recursos Humanos. Andrea lembra que a Metodista
oferece bolsa social e desconto na segunda graduação para egressos.
/ Camila Santos, especial para
o Estado
SERVIÇO
INSCRIÇÃO: Para cursos presenciais, até 16/6
(uso do Enem até 10/6); para a distância, até 20/5
(uso do Enem até 18/5)
VAGAS: 1.620 no total
DATA DA PROVA: 19/6 (prova tradicional para
cursos presenciais) e 19, 20 e 21/5 (EAD)
RESULTADO: 21/6 (presenciais) e 24/5 (EAD)
MENSALIDADE: De R$ 462,22 a R$ 2.632,22
(presenciais); de R$ 293,33 a R$ 436,67 (a distância)
SITE: http://portal.metodista.br/processo-seletivo

