
       
 

 

ARI - Assessoria de Assuntos Internacionais 

Edital nº 001/2014 

 

Encontra-se aberto o processo de inscrições para a seleção de aluno(a) do Curso de 

Engenharia Civil do Centro Universitário Metodista ao programa de Intercâmbio com a 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - ULHT (http://www.ulusofona.pt) 

para o primeiro semestre do ano letivo de 2014/2015, de setembro de 2014 a  fevereiro de 

2015. 

 

Trata-se de Programa de Estudos no Exterior a realizar-se em Portugal, na cidade de 

Lisboa,  com a possibilidade de convalidação de créditos a partir de prévia verificação da 

equivalência curricular das disciplinas cursadas no exterior pelo coordenador de curso do 

IPA. O convênio entre o IPA e a ULHT prevê que o(a) aluno(a) intercambista estará 

isento(a) de pagamento da matrícula e das mensalidades durante o intercâmbio na 

universidade de destino. O estudante é responsável pela aquisição de sua passagem aérea e 

manutenção durante o semestre letivo: alojamento, refeições, seguro de saúde e vida.  

 

Os requisitos básicos são os seguintes: 

 

- estar matriculado regularmente no Curso de Engenharia Civil do Centro 

Universitário Metodista; 

- haver completado pelo menos quatro semestres de estudos no Brasil; 

- passar por processo de seleção do Curso e da Assessoria de Assuntos 

Internacionais; 

- demonstrar condições de assumir os custos referentes à viagem e estadia; 

-     demonstrar desempenho acadêmico com nenhum grau inferior a  8. 

 

 

O(a) candidato deverá  apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição (não serão 

aceitos documentos entregues posteriormente); 

- carta de recomendação acadêmica do coordenador de curso; 

- histórico acadêmico; 

- extrato financeiro atualizado; 

- preencher ficha de inscrição na Assessoria para Assuntos Internacionais; 

- pagamento de inscrição de R$ 150,00 (não reembolsável, independente da seleção 

para o intercâmbio); 

- período de inscrições: 15/04 a 30/04 de 2014 através do e-mail 

assuntos.internacionais@metodistadosul.edu.br - informar nome completo, contatos 

e semestre. 

 

Para maiores informações, entrar em contato com a Assessoria de Assuntos Internacionais 

pelo e-mail assuntos.internacionais@metodistadosul.edu.br ou pelo telefone: 3316-1322 
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