
 
 

Edital de Abertura de Vagas para o Programa de Intercâmbio 
Início no 2º Semestre de 2011 

 
Pelo presente instrumento a Assessoria de Relações Internacionais (ARI) do 
Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix torna pública a abertura de 2 
(duas) vagas para o programa de intercâmbio acadêmico, referente ao 
segundo semestre de 2011.  
 
O processo de intercâmbio será realizado seguindo o seguinte cronograma: 
 

 Período de inscrições: 13 a 24 de maio 
 Processo de seleção: 25 a 30 de maio seleção dos alunos inscritos  
 Divulgação dos nomes dos selecionados pela Universidade 

Estrangeira: até 31 de maio 
 Preparação de documentação e vistos de estudante: meses de junho 

e julho   
 Chegada à Universidade Estrangeira: uma semana antes do início das 

aulas 
 Inicio das aulas: 22 de agosto 

 
Das vagas  
 
São oferecidas 2 (duas) vagas para estudantes de qualquer curso do Izabela 
Hendrix, para estudar um semestre no Centenary College 
(http://www.centenary.edu), no estado de Lousiana, Estados Unidos. Os 
estudantes deverão cursar 12 créditos (3 a 4 disciplinas).  
 
Dos pré-requisitos 
 

 Estar cursando em 1.2011 no mínino o 4º período para estudantes de 
cursos com 4 ou 5 anos de duração e no mínimo o 3º período para 
estudantes de cursos com 3 anos de duração.  

 Estar adimplente 
 Ter pelo menos nível intermediário de inglês 

 
Da inscrição 
 
A inscrição deverá ser realizada na Assessoria de Relações Internacionais 
(ARI) mediante agendamento através do e-mail: 
passi@metodistademinas.edu.br. Deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 

1. Cópia da primeira página do passaporte 
2. Formulário de inscrição preenchido.  
3. Carta de intenções do candidato a intercâmbio informando as razões 

pelas quais se candidata ao programa de intercâmbio.  
4. Curriculum Vitae atualizado. 

http://www.centenary.edu/
mailto:passi@metodistademinas.edu.br


5. Histórico Escolar 
6. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
7. Carta do coordenador do curso apresentando o aluno candidato ao 

intercâmbio. 
8. Comprovação de renda própria ou dos pais ou responsáveis. 

 
 
Taxas de Inscrição e pagamento de mensalidade no Izabela Hendrix. 
 
A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 100,00. Caso o estudante 
não seja aprovado, a taxa não será devolvida.  
 
Os alunos aprovados terão situação acadêmica especial com a suspensão do 
pagamento das mensalidades no Izabela Hendrix enquanto durar o 
intercâmbio. 
 
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  
 
A seleção será feita pela ARI. A depender do número de inscritos, na 
Universidade, a Assessoria de Relações Internacionais estabelecerá os 
critérios de desempate, podendo haver entrevista pessoal com os inscritos, em 
cada curso participante. 
 
Os critérios de avaliação serão: 
 

1. Semestre que o aluno está cursando na Metodista 
2. Aproveitamento acadêmico 
3. Proficiência no idioma 
4. Nível de maturidade e capacidade de adaptação do estudante 
 

Da divulgação dos selecionados 
 
A divulgação dos resultados acontecerá por e-mail e no site da Assessoria de 
Relações Internacionais. 

 
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. 
- Prova de contratação de seguro saúde internacional para o período de 
estudos 
- Termo de Compromisso assinado, conforme modelo da ARI 
 

Estimativa de custo (cálculo por semestre, em dólares americanos) 

Alimentação: 2150,00 
Hospedagem: 2000,00 
Seguro: 290,00 
 
Além disto, o estudante deve calcular a despesa da passagem e visto. 

 
 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2011 
 
 
 

Prof. Dr. Davi Barros 
Reitor 


