
 
 
 

 
 

EDITAL 
Processo seletivo para o Programa de Intercâmbio de 2017.2 

Grupo Ibmec Educacional 
 
O Grupo Ibmec Educacional anuncia que estarão abertas no período de 07 de agosto 
a 11 de setembro 2017 as inscrições para o processo seletivo para o programa de 
intercâmbio de 2018.1. 
 
I. DO PROGRAMA  

1. Programa semestral, para alunos que planejam realizar o intercâmbio durante 1 
(um) semestre em um dos convênios internacionais oferecidos, sendo 
prorrogável por mais um semestre totalizando 1 ano. 

2. A extensão do programa de intercâmbio será aprovada ou não pela Equipe de 
Convênios Internacionais respeitando a disponibilidade de vagas na 
universidade de destino.  

3. O programa conta com mais de 50 universidades parceiras de livre escolha, 
disponíveis na listagem que consta no site da área internacional: 
ibmec.br/intercambio 

4. A duração máxima do intercâmbio não excederá o período máximo de um (1) 
ano, ou seja, seis meses prorrogáveis por mais seis meses.  

5. A candidatura do aluno não garante a sua nomeação para a universidade de 
destino escolhida. O aluno precisa passar pelo processo seletivo e se enquadrar 
em todos os pré-requisitos elencados abaixo para que possa concorrer a este 
programa. 

 
II. DA ELEGIBILIDADE  

1. Para participar do programa de intercâmbio, 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.  
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 que estejam cursando a partir do 3º período. 

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

g. Não concluir a graduação durante o intercâmbio. Todos os alunos 
intercambistas deverão cursar obrigatoriamente o último período de sua 
graduação ou pós-graduação no Ibmec; 

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

i. Comprovar proficiência no idioma da instituição de destino: 

 Para qualquer instituição que não possua a língua portuguesa como 

idioma oficial: exige-se comprovante de proficiência linguística da 

língua em que se vai estudar.  

 Para aulas em inglês, é exigido o 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. 

 As universidades conveniadas com as quais trabalhamos não 
aceitam o exame de proficiência Cambridge, apenas o TOEFL. Se o 
aluno deseja ter aulas em francês ou espanhol, terá que apresentar 
o DELFI, DALF ou DELE.  

 

 O resultado do exame de proficiência leva em torno de 20 dias para 
ser entregue, por isso aconselhamos os alunos a marcarem o exame 
considerando esta margem. 

 
 

j. 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 para o programa de intercâmbio 2018.1, serão realizadas no 
período de 07 de agosto a 11 de setembro 2017 através do site 
ibmec.br/intercambio.  

 

a. O estudante deverá realizar exames de proficiência na língua estrangeira do 
país em que se quer estudar.  

b. A Ficha de inscrição disponível no site ibmec.br/intercambio deve ser 
impressa e assinada. Em seguida o aluno deve entregar a mesma à Equipe 
de Convênios Internacionais (Ibmec RJ) ou ao Apoio Educacional (Ibmec 
BH). 

c. Os seguintes documentos devem ser juntados no momento da inscrição:  

 Histórico Acadêmico do Ibmec que conste CR (este pode ser solicitado 
na Secretaria, por meio do Requerimento Online); 

 Documento de Identidade; 

 CPF; 

 Passaporte válido; 

 Foto 3x4 

 Comprovante TOEFL (caso seja requerido pela instituição de destino); 

 

Os documentos acima devem ser digitalizados por meio de um scanner e 
enviados num único documento no formato PDF por e-mail à Equipe de 
Convênios Internacionais (E-mail: intercambio@ibmec.edu.br) dentro do 
período de inscrições. Do contrário, a inscrição do aluno será cancelada. 

 

 

2. Alunos da Pós-graduação, devem enviar também: 

 

 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 CNP ou CAPES; 



 
 
 

 
 

 

*Os documentos listados acima devem ser entregues e enviados à Equipe de Convênios 
Internacionais dentro do prazo estabelecido para o período de inscrições, 
impreterivelmente.  

 

IV. DO PROCESSO SELETIVO 

1. As seleções para o programa de intercâmbio serão feitas com base na média 

entre o Coeficiente de Rendimento (CR) do aluno com a sua pontuação no 

exame de proficiência. 

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

universidade parceira, serão nomeados aqueles que possuírem pontuação 

maior. 

3. Ainda assim, havendo paridade, os alunos serão convidados a participarem de 

uma entrevista com a coordenação do CEI e seu coordenador de curso com a 

intensão de selecionar aquele que mais se adequa à universidade em questão. 

 

V. DO PAGAMENTO DO CURSO  

1. Os contemplados deverão continuar vigentes no Ibmec, durante todo o 
período de intercâmbio. As mensalidades pertinentes ao seu curso de origem 
no Ibmec continuarão sendo pagas no Ibmec, e, não necessitarão pagar 
nenhum valor relacionado à parte acadêmica na universidade de destino, 
caso a mesma esteja na listagem de universidades conveniadas em 
reciprocidade. 
 

a. Caso a universidade escolhida não participe da gama de 
universidades conveniadas em mutual agreement, os estudantes de 
intercâmbio deverão pagar os custos da matrícula e eventuais custos 
diretamente à universidade anfitriã. 

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

de intercâmbio como todos os outros alunos.  
 
V. CONVÊNIOS QUE OFERECEMOS 

1. A lista de convênios internacionais oferecida pelo processo seletivo para o 
programa de intercâmbio 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 e/ou horas complementares quanto à transferência de créditos entre 
instituições, de acordo com o combinado previamente com o coordenador de 
curso. Não serão contabilizadas como disciplinas obrigatórias do curso.  
 



 
 
 

 
 

2. Estudantes que participarem do programa de intercâmbio, deverão preencher 
um Contrato de Estudos antes de sua viagem, listando as disciplinas que 
almejam cursar na instituição em que foram aceitos.  

a. 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.  

VII. DA DESISTÊNCIA 

1. Os candidatos inscritos têm 15 dias, contados a partir da divulgação do resultado 
da seleção, para desistirem do programa de intercâmbio sem qualquer ônus. O 
aluno deve encaminhar à Coordenação de Convênios Internacionais uma carta 
de próprio punho assinada, identificando a razão da desistência.  
 

2. O aluno que não oficializar sua desistência no prazo estipulado no item acima, 
só poderá habilitar-se para cursar o próximo processo seletivo de intercâmbio 12 
meses após sua desistência no Ibmec, mediante o pagamento da  
 

3. Caso o estudante já tenha iniciado o intercâmbio e precisar cancelá-lo antes do 
tempo previsto, o Ibmec admitirá a interrupção do programa, juntamente com a 
universidade de destino, mediante solicitação devidamente fundamentada. 
 

4. No caso exemplificado acima, não haverá qualquer tipo de ressarcimento por 
parte do Ibmec, nem da universidade de destino, caso a universidade não seja 
conveniada em mutual agreement. 
 

 
5. Os programas de intercâmbio também podem ser cancelados nas seguintes 

situações: 
a. Desistência ou trancamento de matrícula do estudante ou perda 

de vínculo do docente ou funcionário; 
b. Desligamento do programa por determinação e acordo entre as 

instituições participantes; 
c. Nos demais casos previstos em lei ou nos regulamentos internos 

das instituições participantes; 
 

VIII. DO CRONOGRAMA 

07/08/2017 Início do Período de Inscrições para o Programa de Intercâmbio 2018.1 

11/09/2017 Encerramento das Inscrições para o Programa de Intercâmbio 2018.1 

25/09/2017 Divulgação do Resultado 

09/10/2017 Encerramento do Prazo para Desistência Livre de Ônus 

 


