
 

EDITAL DO INTERCÂMBIO NACIONAL IBMEC 

ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

O Grupo Ibmec Educacional S/A, de atuação no ensino superior, situado na 

Alameda Santos, 2356, bairro Cerqueira César, São Paulo-SP, anuncia a 

seleção dos alunos para o programa de mobilidade nacional entre as suas 

unidades no Brasil, situadas no Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP e Belo 

Horizonte-BH. 

I. SOBRE O PROGRAMA 

Trata-se de um programa para os alunos que planejam realizar parte de seu 

curso em uma outra unidade do IBMEC no Brasil, cursando disciplinas de sua 

grade curricular ou disciplinas eletivas em caráter de intercâmbio. 

O programa terá a duração de seis meses, podendo o aluno solicitar a extensão 

do período por mais seis meses, totalizando e nunca ultrapassando um ano de 

intercâmbio. 

i. Os alunos que desejarem cursar mais que um ano em outra unidade do 

Ibmec deverão solicitar a transferência para a unidade desejada. Neste 

caso o aluno terá uma nova matrícula na unidade de destino, e suas 

parcelas mensais da semestralidade passarão a ser cobradas com os 

valores divulgados em edital da unidade de destino. 

ii. Para solicitar a extensão de seu intercâmbio por mais seis meses, o 

estudante deverá comunicar a sua intenção via requerimento, dentro do 

período de solicitação de participação no Intercâmbio Nacional Ibmec, de 

forma a renovar sua inscrição e entrar novamente no processo seletivo. A 

coordenação acadêmica da unidade de origem também deverá declarar 

ciência sobre o pedido de extensão do prazo. 

iii. A candidatura do aluno não garante a sua aceitação para a unidade 

escolhida.  

O aluno participará do processo seletivo e deve se enquadrar em todos os 

requisitos elencados no item II – Elegibilidade para que possa concorrer a este 

programa.  

i. O aluno deverá estar atento aos cursos ofertados pelas unidades do 

Ibmec e realizar a inscrição em unidades que ofereçam o curso em que 

está matriculado. 

ii. O programa de Intercâmbio Nacional Ibmec garante a isenção da 

mensalidade na unidade do Ibmec escolhida, mantendo-se o pagamento 

integral da parcela da semestralidade do aluno de sua unidade de origem. 



 

iii. Não serão custeadas despesas relativas a estadia do aluno ou quaisquer 

custos incorridos durante o intercâmbio. 

II. ELEGIBILIDADE 

Para participar do programa de Intercâmbio Nacional Ibmec, o candidato deve: 

i. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de Graduação do 

Ibmec. 

ii. Ter Coeficiente de Rendimento (CR) geral igual ou superior a 7.0 (sete) 

no momento da inscrição. 

iii. Estar em regularidade financeira com a sua instituição. 

iv. Não estar respondendo processo disciplinar na unidade de origem. 

v. Realizar sua inscrição a partir do 3º período do curso de Graduação, 

devendo os períodos anteriores terem sido cursados na instituição de 

origem. 

vi. Alunos oriundos de outras Instituições, devidamente credenciadas, por 

meio de processo de transferência externa, devem ter cursado no IBMEC 

no mínimo dois semestres para realizar a sua inscrição. 

O aluno poderá cursar o seu último semestre durante seu Intercâmbio Nacional 

Ibmec, mas deverá realizar a sua defesa de TCC ou Monografia (se for o caso) 

e a sua colação de grau obrigatoriamente na sua unidade de origem.  

III. INSCRIÇÃO 

i. As inscrições para o Intercâmbio Nacional Ibmec ocorrerão duas vezes 

por ano, ao final de cada semestre, para matrícula no semestre seguinte 

à solicitação, cujas datas serão divulgadas em calendário acadêmico.  

ii. O candidato deverá realizar a inscrição através do CRA, no pedido 

“Inscrição para Intercâmbio Nacional Ibmec”. 

iii. No pedido, o aluno deverá anexar uma carta de intenção, apresentando 

sua motivação para participação no Intercâmbio. 

IV. PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo para aprovação dos alunos que irão participar do 

Intercâmbio Nacional Ibmec ocorrerá em três fases: 

Fase I: Verificação de documentação e elegibilidade 



 

As seleções para o programa de Intercâmbio Nacional Ibmec serão feitas com 

base no Coeficiente de Rendimento (CR) acumulado do aluno, ou seja, serão 

computadas para média todas as disciplinas do seu histórico escolar. 

As avaliações do cumprimento dos requisitos para participação do programa 

serão realizadas pela coordenação do curso na unidade de origem do aluno. 

Fase II: Entrevista 

Todos os alunos selecionados na primeira fase passarão por entrevista a ser 

realizada pela coordenação de seu curso, em sua unidade de origem. 

Fase III: Aceitação da unidade de destino 

Todas as candidaturas devem ser aprovadas pela unidade de destino pleiteada 

pelo candidato, que dependerão de disponibilidade de vagas e da 

disponibilização das disciplinas escolhidas pelo aluno no período letivo 

escolhido.  

Caso a unidade de destino não tenha vagas suficientes para atender às 

demandas das demais unidades, as vagas disponíveis serão preenchidas de 

acordo com a ordem cronológica dos pedidos realizados através do CRA, 

enviados pelos alunos que foram aprovados em todas as etapas anteriores. 

V. RESULTADO E NOMEAÇÃO 

Após o período de seleção os candidatos aprovados serão comunicados sobre 

o resultado pelo sistema CRA e email enviado de resposta pelo sistema. 

As disciplinas cursadas pelo aluno no intercâmbio serão admitidas como 

disciplinas da grade curricular quando houver a equivalência estre elas, ou como 

disciplinas eletivas quando não houver equivalência entre a disciplina cursada e 

sua grade curricular na unidade de origem. 

As atividades complementares realizadas pelo aluno na unidade do intercâmbio 

também poderão ser utilizadas no histórico do aluno na unidade de origem. 

Os alunos aprovados deverão cumprir todos os prazos estabelecidos pela 

unidade de destino, além de cumprirem integralmente o calendário acadêmico. 

VI. CALENDÁRIO 

Período de Inscrição no CRA – 15/10/2019 à 31/10/2019 

Verificação de documentação e elegibilidade – 01/11/2019 à 10/11/2019 



 

Entrevista – 11/11/2019 a 15/11/2019 

Aceitação da unidade de destino – 18/11/2019 a 22/11/2019 

Resultado – 27/11/2019 

VII. ESTADIA NA CIDADE DA UNIDADE DE DESTINO 

Os preparativos para a viagem relativos à estadia deverão ser definidos pelo 

aluno de forma independente, não havendo qualquer envolvimento do Ibmec no 

processo.  

Todos os custos de estadia, transporte e gastos necessários para manutenção 

do aluno na cidade da unidade de destino serão custeados pelo próprio aluno. 

VIII. MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM 

Os contemplados continuarão matriculados na instituição de origem durante todo 

o período de intercâmbio, sem haver necessidade de trancamento do curso. 

Durante o intercâmbio o aluno deverá cursar no mínimo 4 e no máximo 5 

disciplinas por semestre na unidade de destino. 

IX. PAGAMENTO NA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM 

As mensalidades pertinentes ao curso do aluno continuarão sendo pagas 

normalmente na sua instituição de origem. 

Alunos cuja mensalidade é definida por créditos (número de disciplinas 

cursadas) deverão realizar os pagamentos da parcela da semestralidade 

relativos a 5 disciplinas durante o período de intercâmbio, nos valores divulgados 

em sua unidade de origem. Este valor é fixo, pois se trata da média de disciplinas 

por período. 

Não haverá cobrança de nenhum valor adicional relacionado à parte acadêmica 

na universidade de destino. 

 

São Paulo, 10 de junho de 2019. 

 

Thiago Aguiar Sayão  

Presidente 


