Edital
Disciplinas on-line

Pelo presente instrumento, a Assessoria de Relações Internacionais informa a abertura das
inscrições para as disciplinas on-line do programa Espacio de Movilidad Virtual en Educación
Superior (eMOVIES) 2022-2, oferecidas gratuitamente aos alunos metodistas pela
Corporación Universitaria Unitec em parceria com a Rede Metodista, a ser realizado durante o
segundo semestre de 2022.

1. Sobre as disciplinas
Ministradas virtualmente e em espanhol, as disciplinas oferecidas pela Unitec abrangem áreas
como contabilidade, publicidade, empreendimento e psicologia e são voltadas a estudantes de
cursos relacionados a essas áreas que já possuem fluência no idioma.
As aulas serão ministradas durante o segundo semestre de 2022 com horários ainda a serem
definidos. Abaixo segue tabela com as disciplinas e os períodos de oferecimento:

Para mais informações sobre as disciplinas clique aqui.

2. Elegibilidade
Para cursar as disciplinas, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:

●
●
●
●
●

Ser aluno da Rede Metodista;
Estar matriculado em um curso que tenha relação com a disciplina escolhida;
Estar pelo menos no segundo semestre da graduação/pós-graduação;
Ter nível avançado de fluência em espanhol;
Ter acesso a microfone, câmera e internet de qualidade no horário das aulas.

3. Cronograma
Período de inscrições: 22.07.2022 a 30.07.2022
Convocação: 01.08.2022 a 05.08.2022

4. Inscrição
Os interessados devem preencher a ficha de inscrição on-line (link abaixo), anexando os
seguintes documentos:
● Carta de intenção em espanhol explicando suas razões para cursar a disciplina;
● Histórico acadêmico atualizado emitido pelo portal do aluno na data de inscrição.
Link para ficha de inscrição: clique aqui

5. Critérios de seleção
Os participantes serão selecionados a partir dos seguintes critérios:
● Preenchimento correto da ficha de inscrição e envio dos anexos;
● Carta de intenção;
● Histórico acadêmico.

IMPORTANTE: Os alunos selecionados devem participar de pelo menos 75% das aulas, caso
contrário serão excluídos do programa e não poderão concorrer novamente a nenhum programa
com bolsa pela Rede Metodista.

No caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail internacional@unimep.br.

Piracicaba, 21 de julho de 2022.
Assessoria de Relações Internacionais

