Programa de Mobilidade Internacional Acadêmica –
2020-2
Pelo presente instrumento, a reitoria do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix torna
pública a abertura de vagas para o Programa de Mobilidade Internacional Acadêmica - 2º Semestre
de 2020
Das universidades conveniadas e a quantidade de vagas:
Japão: 1 vaga Aoyama Gakuin University – (Tokyo) www.aoyama.ac.jp/en
Chile: 1 vaga Universidad Mayor (Santiago) www.umayor.cl
México: 1 vaga Universidad Madero – (Puebla) https://umad.edu.mx
Argentina: 1 vaga Universidad del Centro Latino Americano (Rosario) www.ucel.edu.ar
O processo de intercâmbio será realizado conforme o seguinte cronograma:
Período de inscrições: 18/02/2020 à 15.03.2020
Processo de seleção: 18/03/03/2020 a 22/03/2020, seleção dos alunos inscritos e envio da
documentação
às
IES
estrangeiras,
caso
o
aluno
seja
aprovado.
Preparação de documentação e vistos de estudante: até 15/04/2020
Divulgação

dos

nomes

dos

selecionados

pela

Universidade

Estrangeira: Maio

de

2020

Chegada à Universidade Estrangeira: uma semana antes do início das aulas
Início das aulas: Em Tokyo: As aulas começam em 20 de setembro (a orientação começará no dia 12 de
setembro). Período de exame em Tokyo: 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2020.
Das áreas de abrangência
Os estudantes do Izabela Hendrix poderão se inscrever em quaisquer dos cursos oferecidos pelas
universidades conveniadas. Para saber se a universidades dispõe de cursos correlatos aos do Izabela
Hendrix, os alunos deverão consultar os respectivos sites das universidades.
Da inscrição
A inscrição deverá ser realizada na sala 1320, Prédio 01, de 2ª a 6ª feira, das 13h às 21h, devendo ser
apresentados os seguintes documentos:
• Cópia da primeira página do passaporte
• Formulário de inscrição (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.
• 2 fotos 3x4 recentes
• Carta do coordenador do curso ou professor apresentando o aluno candidato ao intercâmbio
• Formulários de inscrição correspondentes a cada universidade (ver anexo ao edital formulários das
instituições, conforme solicitam, ou nas páginas web de cada instituição conveniada) – também pode ser
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entregue depois da aprovação, caso não se encontre o formulário para o ato da inscrição.
• Comprovantes de conhecimento ou proficiência no idioma. As notas requeridas são:
Aoyama Gakuin University: TOEFL IBT 68 – IELTS 5.5
Universidad Mayor, UCEL e Universidad Madero – Comprovação de conhecimento do Espanhol
(atestado de professor, de curso), com no mínimo três semestres de estudo.
Taxas de Inscrição e pagamento de mensalidade
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. A mesma é paga na Central de Atendimento ao Aluno (CAE).
Todos os alunos ao se inscreverem devem enviar o comprovante de pagamento junto com os demais
documentos.
Despesas
Os alunos aprovados terão situação acadêmica especial com a suspensão do pagamento das
mensalidades enquanto durar o intercâmbio. (OBS: exceto mensalidades referente à renovação de
matrícula: janeiro e julho).
Além de isenção do pagamento das mensalidades no Izabela Hendrix, 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 seguro saúde com validade internacional. (observar
exceções quanto ao pagamento da mensalidade junto à quantidade de vagas no item 1).
Do plano de estudos
O estudante interessado no intercâmbio acadêmico deverá consultar a relação das disciplinas no site da
Universidade e preencher o plano de estudos de acordo com modelo fornecido pela Assessoria de
Relações Internacionais (disponível em http://izabelahendrix.edu.br/ari/editais-abertos). O plano de estudos
deverá ser aprovado e assinado pelo coordenador do curso.
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.
Da Seleção e das vagas
Existem duas fases do processo seletivo, a primeira, realizada no Izabela Hendrix por comissão nomeada
pelas
Faculdades
participantes
deste
Edital,
com
representação
da
Assessoria de Relações Internacionais, e a segunda realizada pelas universidades estrangeiras que
acolherão o estudante.
Na primeira fase seletiva, serão escolhidos os alunos que melhor atenderem os critérios de avaliação
requeridos pelo Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix. Esses candidatos serão então
apresentados às universidades conveniadas. Portanto, o candidato ser aprovado pelo Izabela Hendrix
ainda não implica em aceitação pelas universidades estrangeiras. Isso só ocorrerá depois que a
universidade no exterior 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 pelo Izabela Hendrix com as universidades estrangeiras
há 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.
Os critérios de avaliação serão:

izabelahendrix.edu.br
Campus Praça da Liberdade
Rua da Bahia, 2020 – Lourdes
Belo Horizonte - MG
Tel.: 0800 283 0200

Campus Vila da Serra

Unidade Fazendinha

Rua das Flores, 10 - Vila da Serra
Nova Lima - MG
Tel.: (31) 3245-6691

Rua Santo Antônio, s/n - Santo Antônio de
Roça Grande - Sabará - MG
Tel.: (31) 3244-7246



Aproveitamento acadêmico



Proficiência no idioma



Adequação do plano de estudos aos propósitos do programa



Semestre que o aluno está cursando no Izabela Hendrix



Nível de maturidade e capacidade de adaptação do estudante



Adimplência

OBS: para participar da seleção o aluno deverá ter estudado pelo menos dois semestres completos no
Izabela Hendrix.
Da divulgação dos selecionados
A divulgação dos resultados acontecerá por meio de contato da Assessoria de Relações Internacionais
com o candidato.
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

Chile

200,00

400,00

50,00

US dólares

Argentina

200,00

400,00

50,00

US dólares

Japão

200,00

875,00

50,00

US dólares

México

200,00

400,00

50,00

US dólares

Mais Informações
Relações Internacionais
0800 770 6386
ari.izabela@izabelahendrix.metodista.br
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