
                                                                                                                    

 

 
EDITAL 

Ibmec International Semester 2017.1 

Grupo Ibmec Educacional 
 

O Grupo Ibmec Educacional anuncia que estarão abertas no período de 06 de Fevereiro a 
20 de Março de 2017 as inscrições para o programa de intercâmbio Ibmec International 

Semester.  

 

I. DO PROGRAMA  
1. A duração máxima do intercâmbio não excederá o período máximo de um (1) ano, 

ou seja, seis meses prorrogáveis por mais seis meses. 

 

II. DA ELEGIBILIDADE  
1. Para participar do Ibmec International Semester, o candidato deve:  

 

a. Estar regularmente matriculado em curso regular de graduação ou de pós-

graduação (MBA, CBA, Mestrado) do Ibmec. 

b. Os alunos de pós-graduação ou Cursos de Extensão deverão inscrever-se após 

o 1º semestre do curso. 

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

no momento do início do intercâmbio. 

d. Alunos de Mestrado deverão apresentar autorização de seu orientador, 

referendada pelo coordenador do curso, para pleitear a inscrição ao PCI. 

e. Estar em regularidade financeira com a instituição. 

f. Alunos de Graduação devem solicitar o intercâmbio apenas 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. 

g. Os períodos referidos acima deverão ter sido necessariamente cursados no 

Ibmec. 

h. 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; 

i. Possuir máximo de duas reprovações no histórico; 

j. Dispor de meios suficientes para sustentar seu período de estadia no país 

estrangeiro; 

k. Comprovar proficiência no idioma da instituição de destino: 

• Para países de língua inglesa: exige-se comprovante do TOEFL, com 

pontuação mínima de 80 (InternetBased 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.  
 

 



                                                                                                                    

 

 

 

 

l. 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. 

 

 

 

III. DA INSCRIÇÃO  
 

1. As inscrições serão realizadas no período de 06 de Fevereiro a 20 de Março de 
2017, através do site ibmec.br/intercambio 
 
a. O estudante deverá 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.  

 
b. Os seguintes documentos devem ser juntados no momento da inscrição e 

entregues à Equipe 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; 

• Comprovante de proficiência na língua da instituição de destino (Pré-

Requisitos); 

• Duas Fotos 3x4 recente; 

 

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 

 

*Os documentos listados acima devem ser entregues para ao departamento de Convênios 

Internacionais no Ibmec Rio de Janeiro, até o 20 de Março de 2017 impreterivelmente.  

 
 

IV. DO PROCESSO SELETIVO 

1. Caso haja maior número de candidatos do que vagas disponibilizadas pela 

universidade parceira, será usado o critério de maior CR.  



                                                                                                                    

 

 

2. Caso seja igual, será usado o critério de melhor proficiência na língua estrangeira, 

se houver.  

 

3. Ainda assim, havendo paridade, o coordenador acadêmico indicará o aluno que 

deverá usufruir, em primeiro lugar, da vaga. 

 

V. DO PAGAMENTO DO CURSO  

1. 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. 

 

2. Os estudantes que usufruem de bolsa no Ibmec são elegíveis ao processo de 

intercâmbio como todos os outros alunos, sem custos adicionais.  

 

3. 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. 

 

 
 
V. CONVÊNIOS QUE OFERECEMOS 

1. A lista de convênios internacionais oferecida pelo programa Ibmec International 

Semester encontra-se disponível no site ibmec.br/intercambio. 

2. A lista é atualizada semestralmente. 

 

 

VI. DA TRANFERÊNCIA DE DISCIPLINAS 

1. As disciplinas cursadas pelo aluno no exterior serão admitidas como disciplinas 

eletivas quanto à transferência de créditos entre instituições. Não serão 

contabilizadas como disciplinas obrigatórias do curso.  
2. Estudantes que participarem do programa de intercâmbio Ibmec International 

Semester, deverão preencher um Contrato de Estudos antes de sua viagem, listando 

as disciplinas que almejam cursar na instituição em que foram aceitos.  
3. O Contrato de Estudos deverá ser aprovado pelo respectivo Coordenador 

Acadêmico, que combinará com o estudante as eletivas equivalentes que o mesmo 

irá receber ao retornar do programa.  
 
 


