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A Reitora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, professora 

Sara Pedrini Martins, no uso de suas atribuições legais e nos termos regimentais, torna público, 

por meio deste, as normas e procedimentos para o Programa Internacional de Férias - Bolsas 

Integrais da Universidade de Lodz, localizada na cidade de Lodz, Polônia. 

 

1. DOS OBJETIVOS  

O presente edital tem por objetivo estabelecer as condições e critérios de seleção para 

concessão de 16 (dezesseis) bolsas de estudo para o curso "The Regional Development, 

Revitalization and Healthy Cities", que acontecerá de 2 a 16 de julho de 2017, na 

Universidade de Lodz, em Lodz, na Polônia, para alunos devidamente matriculados nos 

cursos de Graduação e Graduação Tecnológica,  desde que atendam às exigências 

deste edital, em: 

 
a)  Administração, 

b) Ciências Econômicas,  

c) Comércio Exterior,  

d) Direito,  

e) Engenharia Ambiental e Sanitária,  

f) Engenharia Civil,  

g) Engenharia da Produção,  

h) Engenharia de Controle e Automação,  

i) Engenharia de Petróleo,  

j) Engenharia Elétrica, 

k) Engenharia Mecânica,  

l) História; e  

m) Relações Internacionais.  

 

2. DA ABRANGÊNCIA DA BOLSA 

2.1. O período do curso será de 2 a 16 de julho de 2017. 

2.2. O benefício da Bolsa abrangerá:  

a) custeio do curso; 

b) acomodação em dormitório duplo; 

c) plano de refeições (café da manhã e almoço); e 

d) certificados aos alunos que concluírem o curso com êxito; 
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2.3. A bolsa não contempla custos com passaporte, seguro-saúde e passagem 

aérea. 

3. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

3.1. O aluno candidato deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, 

residente e domiciliado no território nacional e habilitado à prática de todos os atos da 

vida civil, conforme artigo quinto do Código Civil brasileiro (Lei nº10.406/2002). 

3.2. Deve ser aluno regularmente matriculado em um dos seguintes cursos: Administração, 

Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Direito, Engenharia Ambiental e Sanitária, 

Engenharia Civil, Engenharia da Produção, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia de Petróleo, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, História e 

Relações Internacionais. 

3.3. São requisitos para se candidatar: 

a) necessário ter cursado, no mínimo, 1 (um) semestre do seu curso no Centro Universitário 

das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e não estar cursando o último semestre; 

b) ter conhecimentos do idioma inglês a partir do nível intermediário; 

c) não possuir nenhum tipo de pendência na Instituição; e 

d) não ter sido contemplado com bolsas de estudos no exterior pela Instituição de origem. 

 

4. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

4.1. A seleção será realizada entre os estudantes que, devidamente inscritos, cumprirem 

todos os requisitos para a candidatura estipulados neste Edital, dentro do prazo 

estabelecido no calendário. A classificação dos candidatos para a concessão das 

bolsas para a Universidade de Lodz para estudantes de Graduação será efetuada pelo 

próprio Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, em três 

etapas: 

 
a) na primeira etapa, serão classificados os candidatos que efetuarem sua inscrição e 

satisfizerem a todos os requisitos relacionados no inciso IV, posicionando-os em 

ordem decrescente de suas respectivas médias acadêmicas; 

 
b) serão convocados os 48 (quarenta e oito) candidatos melhores posicionados, nas 

proporções de cursos e semestres dos alunos inscritos, para realização de entrevista 

com a Comissão Avaliadora do Programa e prova de nivelamento do idioma inglês. 

 
c) os 16 (dezesseis) candidatos com as melhores notas atribuídas pela Comissão 

Avaliadora do Programa e que comprovarem o conhecimento mínimo exigido no 
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idioma deverão entregar os documentos solicitados dentro do prazo especificado em 

calendário, sendo esta a terceira e última etapa de seleção. 

4.2. Na ocorrência de empate entre candidatos no processo classificatório, em qualquer 

das duas etapas, serão adotados os seguintes critérios de desempate, na ordem 

assim apresentada: 

I. o candidato que apresentar, proporcionalmente, o menor número de disciplinas 

reprovadas em seu histórico acadêmico; 

II. o candidato que estiver mais próximo da conclusão do seu curso; e 

III. persistindo o empate, o candidato que tiver maior idade. 

 
4.3. Caso o aluno não atenda a alguma exigência ou falte com a apresentação de um ou 

mais documentos solicitados, dar-se-á a oportunidade ao próximo da lista e assim 

sucessivamente. 

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTUDANTES SELECIONADOS 

5.1. Após selecionado é dever do aluno: 

a) regularizar o processo de formalização do seu intercâmbio junto ao Global Office, através 

do preenchimento de todos os documentos solicitados; 

b) possuir ou providenciar a emissão de passaporte junto à Polícia Federal, com validade 

mínima de seis meses, a partir da data da viagem; 

c) contratar seguro-saúde que inclua cobertura de falecimento e invalidez por acidente, 

assistência e repatriação de falecidos por qualquer causa e reembolso de gastos 

médicos por acidente do beneficiário da bolsa; 

d) apresentar ao Global Office toda e qualquer documentação extra, exigida durante e após 

o processo seletivo; 

e) realizar a rematrícula para o semestre seguinte ao retorno da viagem até 30/06. 

 

5.2. Será desclassificado o candidato que: 

a) não cumprir com suas obrigações acadêmicas, seja por elevado índice de reprovações 

e/ou prazos acadêmicos e/ou tenha cometido infrações disciplinares; 

b) não realizar a rematrícula para o segundo semestre de 2017, na instituição de origem, 

até 30/06; 

c) não realizar o teste de nivelamento no prazo estipulado em calendário e/ou não 

comparecer à entrevista; 

d)  já tenha sido contemplado anteriormente com bolsas no exterior pelo Centro 

Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU; 
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e) vier a descumprir um ou mais procedimentos discriminados neste edital ou falte com o 

envio de qualquer documentação exigida posteriormente. 

 

6. DA INSCRIÇÃO 

a) O aluno deverá se inscrever pelo link: https://goo.gl/forms/SxnCLIMfjrUtBtTB3 no    

período de 8 a 19 de maio de 2017. 

b) O candidato deverá enviar para o e-mail carreira@fmu.br toda documentação descrita 

no item VI deste edital, no prazo estipulado em calendário. 

 
 

7. ENTREGA DE DOCUMENTOS 

7.1. Após a inscrição no link: https://goo.gl/forms/SxnCLIMfjrUtBtTB3   o aluno deverá 

encaminhar para o endereço eletrônico: carreira@fmu.br um e-mail com o assunto 

“INSCRIÇÃO LODZ”, junto com toda documentação descrita a seguir, em formato 

PDF ou JPEG: 

I. uma foto 3x4; 

II. ficha de Inscrição para Programa Internacional de Férias (anexo 1); 

III. cópia do RG e CPF; e 

IV. passaporte com validade mínima de 6 meses a partir da data da viagem e cópia 

da página de identificação (foto). 

 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO CONTEMPLADO 

8.1. Após contemplado, o candidato deverá: 

 
a)  participar de todas as atividades acadêmicas e culturais que lhe forem dadas a conhecer 

na Polônia e tem conhecimento que sua presença será regida por controle de presença e 

participação; 

 
b) em caso de desistência após a comunicação oficial, o selecionado deverá arcar com 

todas as despesas atreladas à bolsa incorridas pelo Centro Universitário das Faculdades 

Metropolitanas Unidas - FMU, salvo em motivo de força maior; 

 
 
c) comprometer-se, ainda, a apresentar toda e qualquer documentação extra exigida pelo 

Global Office. 

 

https://goo.gl/forms/SxnCLIMfjrUtBtTB3
mailto:carreira@fmu.br
https://goo.gl/forms/SxnCLIMfjrUtBtTB3
mailto:carreira@fmu.br
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9. CALENDÁRIO 

8/05 a 19/05 
Inscrição exclusivamente pelo link: https://goo.gl/forms/SxnCLIMfjrUtBtTB3  
e envio dos documentos para carreira@fmu.br 

23/05 
Divulgação dos alunos convocados para realização da entrevista e teste de inglês (no site 
http://informa.fmu.br/globaloffice/) 

25/05 e 26/05 
Realização das entrevistas e testes de nivelamento, em dia e horário a ser definido pelo 
Global Office 

30/05 Resultado dos alunos selecionados  1ª chamada (no site http://informa.fmu.br/globaloffice/) 

05/06 Prazo limite para apresentação das passagens e demais documentos solicitados  

07/06 
Caso houver necessidade, resultado dos alunos selecionados 2ª chamada(no site 
http://informa.fmu.br/globaloffice/) 

09/06 
Prazo limite para apresentação das passagens e demais documentos solicitados dos alunos 
da 2ª chamada 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Global Office do Complexo 

Educacional FMU| FIAM-FAAM. 

 
10.2. Em caso de dúvida o candidato deverá enviar um e-mail para: carreira@fmu.br  

 
10.3. O presente Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

São Paulo, 04 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________ 

Profª. Sara Pedrini Martins 
Reitora 
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