


Viajar, conhecer novas culturas, fazer amigos, cuidar de você, morar 
sozinho em outro país e, acima de tudo, APRENDER. Mais do que 
estudar em outra faculdade, realizar um intercâmbio leva você a ser 
mais responsável e estar preparado para outros desafios na sua vida 
e também na sua carreira.

Neste manual, você encontrará informações importantes para ser 
um futuro intercambista Ibmec. Você vai conhecer as instituições 
conveniadas, as etapas do processo seletivo, regras gerais... Quem 
sabe no próximo semestre você possa estar entre os talentos do 
Ibmec espalhados pelo mundo?!

Boa leitura.

DÊ O PONTAPÉ INICIAL PARA O INTERCÂMBIO
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1PASSO

COMO fuNCIONA O PROCESSO SELETIvO?

Todos os semestres, a Coordenação de Convênios Internacionais 
divulga o edital de vagas e programas de intercâmbio disponíveis 
para o semestre seguinte.
As inscrições são realizadas entre os meses de fevereiro e março, 
no primeiro semestre, e agosto e setembro, no segundo semestre. 
A seleção dos alunos que farão o intercâmbio é realizada com, pelo 
menos, três meses de antecedência para a viagem.

Mas, fique ligado: para realizar sua inscrição, é preciso cumprir 
duas etapas importantes:

preencher formulário eletrônico, disponível 
na página de Convênios Internacionais, no site 
do Ibmec, e realizar exames de proficiência 
na língua estrangeira do país em que se quer 
estudar. (Essa etapa é eliminatória!)

participar de entrevista com a coordenação 
de Convênios Internacionais, que irá avaliar, 
também, a documentação pessoal, acadêmica 
e financeira do candidato.

PRIMEIRa EtaPa:

SEGUNDa EtaPa:
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2PASSO

QuEM PODE PARTICIPAR?

Se você é aluno de graduação, pós-graduação ou funcionário do 
Ibmec, comemore: você faz parte do público que pode se candidatar 
às vagas de intercâmbios disponibilizadas semestralmente. \o/

Agora, leia atentamente os requisitos necessários para participar:

Estar regularmente matriculado em curso regular de 
graduação ou de pós-graduação (MBA, CBA, Mestrado) do 
Ibmec.
* Os alunos de pós-graduação ou Cursos de Extensão deverão 
inscrever-se após o 1º semestre do curso.

Ter CR Acumulado superior ou igual a 7.0 (sete) no momento 
da candidatura e no momento do início do intercâmbio. 

Para alunos de Mestrado: apresentar autorização de seu 
orientador, referendada pelo coordenador do curso, para 
pleitear a inscrição ao PCI. 

Estar em dia financeiramente com a instituição.

Para alunos de graduação: solicitar o intercâmbio partir do 3º 
período até o 5º período completos, para cursos com duração 
de 4 anos; e do 3º ao 7ºperíodos completos, para cursos com 
duração de 5 anos.
* Os períodos referidos acima deverão ter sido necessariamente 
cursados no Ibmec.
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Não concluir a graduação durante o intercâmbio. Todos os 
alunos intercambistas deverão cursar obrigatoriamente o 
ultimo período de sua graduação ou pós-graduação no Ibmec;

Possuir máximo de duas reprovações no histórico;

Dispor de meios suficientes para sustentar seu período de 
estadia no país estrangeiro;

Comprovar proficiência no idioma da instituição de destino:

Para países de língua inglesa: exige-se comprovante 
do TOEFL, com pontuação mínima de 80 (Internet-
Based Testing - IBT). Algumas universidades exigem uma 
pontuação superior, portanto, o aluno deve informar-se 
sobre a pontuação exigida na universidade pretendida.

Para os países da união Europeia e onde houver 
regulamentação específica: serão observados os scores 
exigidos, bem como o tipo de teste, podendo ser IELTS ou 
similar, dependendo da universidade receptora.

Para os países asiáticos ou do Oriente Médio: seguirão 
os regulamentos específicos das universidades receptoras.

Obter a aprovação do Coordenador do curso no qual o aluno 
estiver matriculado, bem como obrigatoriamente, cursar 
no mínimo 4 disciplinas por semestre durante o período de 
intercâmbio.
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Planeje o momento certo para realizar o intercâmbio: 
você terá direito de realizar apenas uma inscrição por 
ano, para qualquer universidade parceira. Caso o aluno 
desista de sua vaga por qualquer motivo, somente 
poderá candidatar-se novamente após um ano de sua 
última desistência.
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3PASSO

DE OLhO NAS REgRAS gERAIS

Você pode ficar por 6 meses ou até 1 ano como intercambista. Por 
isso, escolha com atenção o país e a instituição em que deseja 
estudar. Afinal, programas culturais e viagens curtas aos fins de 
semana podem ser boas ideias para os seus momentos de lazer. ;)
O intercâmbio será uma experiência bacana que vai fazer você 
mudar de ares e descobrir muita coisa nova para o seu futuro no 
mercado, não é mesmo?

Fique de olho nas regras gerais do intercâmbio Ibmec:

Intercâmbio de alunos de graduação ou pós-graduação 
aceitos para inscrição em disciplinas regulares, cursos 
customizados, summer courses, winter courses, na instituição 
conveniada e no Ibmec.

Os créditos obtidos por meio do intercâmbio serão 
obrigatoriamente reconhecidos por meio do acordo entre as 
instituições parceiras conveniadas.

Poderão participar do intercâmbio estudantes de graduação 
ou pós-graduação para realizar estudos na área de sua 
formação.

A duração máxima do intercâmbio não excederá o período 
máximo de um (1) ano, ou seja, seis meses prorrogáveis por 
mais seis meses.
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O número de estudantes que participarão do intercâmbio será 
igual entre as instituições conveniadas.

Para os cursos de curta duração não há limite de estudantes 
e, neste caso, as vagas para os candidatos serão definidas 
entre as instituições participantes do convênio.

Os estudantes de intercâmbio pagarão os custos da matrícula 
e eventuais custos diretamente à universidade anfitriã caso 
seja cobrado. As mensalidades pertinentes ao seu curso de 
origem no Ibmec continuarão sendo pagas no Ibmec, ainda 
que o aluno esteja na universidade anfitriã.

Os estudantes que optarem por cursos em universidades 
parceiras conveniadas ao Ibmec que não disponibilizem o 
intercambio em reciprocidade (gratuito), pagarão pelos cursos 
diretamente à universidade anfitriã e gozarão do desconto 
oferecido pela universidade parceira e terão suas matrículas 
trancadas no Ibmec até que retornem.

Caso haja maior número de candidatos do que vagas 
disponibilizadas pela universidade parceira, será usado o 
critério de maior CR. Caso seja igual, será usado o critério de 
melhor proficiência na língua estrangeira, se houver. Ainda 
assim, havendo paridade, o coordenador acadêmico indicará 
o aluno que deverá usufruir, em primeiro lugar, da vaga.
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4PASSO

Já ESCOLhEu O PAíS EM QuE QuER 
ESTuDAR? A hORA É AgORA!

Você, que faz parte do Ibmec, tem um mundo de oportunidades e 
encontra instituições parceiras em diversos países do globo.

faça sua escolha:

Portugal
França
Estados Unidos
Alemanha
Suíça
Espanha
Argentina
Áustria
Canadá

Chile
Finlândia
Israel
Itália
Nova Zelândia
Bélgica
Holanda
Polônia
Suécia * Sujeito a alterações
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5PASSO

QuERO PARTICIPAR!

Se você atende a todos os requisitos descritos no regulamento, 
prepare-se para inscrever em nosso processo seletivo!

Preencha o formulário online na página de Convênios Internacionais 
do Ibmec e faça uma carta com o planejamento de seu intercâmbio 
ao seu coordenador de curso.

Após a aprovação do seu coordenador, separe a documentação 
necessária e apresente à Coordenação de Convênios Internacionais:

Ficha de Inscrição para seleção de Intercâmbio, disponibilizada no site 
www.ibmec.com.br, formulário gerado pelo CCI-Ibmec; 

Cópia dos documentos Pessoais: Identidade, CPF e Passaporte do 
candidato; 

Cópia da Identidade e do CPF do responsável para menores de 18 anos; 

Cópia do Seguro Saúde;

Cópias do Histórico Escolar do Ibmec;

Cópia dos comprovantes das Atividades Acadêmicas desenvolvidas 
(opcional), como: monitorias, estágios, Horas Atividades Acadêmicas, 
seminários, cursos, etc; 

Comprovante de proficiência na língua da instituição de destino (Pré-
Requisitos); 

Carta de Apresentação pessoal, incluindo aspectos acadêmicos sociais 
e um plano de trabalho genérico a ser cumprido durante o intercâmbio 
(áreas acadêmicas de interesse); 

Duas Fotos 3x4 recente; 
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Se você é aluno de Pós-graduação, apresente também:

Cópia do Histórico do curso anterior (graduação ou mestrado, 
conforme seja mestrando ou doutorando, respectivamente). Não é 
necessário o histórico do Ensino Médio; 

Carta do Orientador e do Coordenador de pós-graduação aprovando 
o projeto; 

Comprovante de Bolsa, se bolsista CNPq ou CAPES; 

Plano de Estudos.

6PASSO

CRuzE OS DEDOS E CONfIRA O RESuLTADO 
DA SELEçãO

O resultado da seleção será divulgado na página de Convênios 
Internacionais do Ibmec, na data prevista pelo calendário do 
processo, e será publicado também nos murais do Ibmec.

Alunos não aprovados dentro do total de vagas disponíveis 
poderão voltar a concorrer na seleção seguinte, com a mesma 
documentação, apenas atualizada. Deverão, porém, pagar nova 
taxa de inscrição e passar novamente pelo processo de seleção e 
classificação, dentro do novo conjunto de candidatos.
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7PASSO

MAS, E SE Eu DESISTIR?

A gente sabe que nem sempre as coisas acontecem conforme 
nossos planos... Se você precisar desistir da realização do seu 
intercâmbio, fique atento aos prazos:

Os candidatos inscritos têm 30 dias, a partir da divulgação 
do resultado da seleção, para desistirem do programa de 
intercâmbio sem qualquer ônus. O aluno deve comparecer 
à Coordenação de Convênios Internacionais para assinar o 
comprovante de cancelamento dentro do prazo. A desistência 
ou não efetivação do intercâmbio após este prazo implica 
multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem pagos 
em boleto gerado pela secretaria, uma semana depois de 
comunicada a desistência.

Por questões administrativas, o aluno que não oficializar sua 
desistência no prazo estipulado no item acima, só poderá 
habilitar-se para cursar o próximo intercâmbio 12 meses após 
sua desistência no Ibmec, mediante o pagamento da multa 
referida acima.
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8PASSO

MAS, E SE Eu DESISTIR? (PARTE II, O RETORNO)

Se você já tiver iniciado o seu intercâmbio e precisar cancelá-
lo antes do tempo previsto, o Ibmec admitirá a interrupção do 
programa, mediante solicitação devidamente fundamentada. 
Nesses casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento por parte 
do Ibmec.

Os programas de intercâmbio também podem ser cancelados nas 
seguintes situações:

Desistência ou trancamento de matrícula do estudante ou 
perda de vínculo do docente ou funcionário;

Desligamento do programa por determinação e acordo entre 
as instituições participantes;

Nos demais casos previstos em lei ou nos regulamentos 
internos das instituições participantes.
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A DIREçãO DO IBMEC DECIDIRá OS CASOS
NãO PREvISTOS NESTE MANuAL.
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9PASSO

TENhO DúvIDAS! E AgORA?

A Coordenação de Convênios Internacionais está à sua disposição. 
Em caso de dúvidas, envie um e-mail para o canal de atendimento:

INTERCAMBIO@gRuPOIBMEC.COM.BR

Informações complementares como calendário do processo 
seletivo e listagem das instituições conveniadas, você encontra 
no site do Ibmec:

www.IBMEC.BR/INTERCAMBIO

CONhEçA A COORDENAçãO DE CONvÊNIOS 
INTERNACIONAIS

Ana Paula Del Pretti, M. Sc.
Coordenadora de Convênios Internacionais 
do Ibmec

“Saia da zona de conforto e 
turbine seu currículo.

Você terá a melhor experiência 
de sua vida!
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