
 

 

PROGRAMA ESCOLA DE VERÃO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA 

UNIVERSIDADE DE LÓDZ. 

 
 
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas torna público, por meio 

deste edital, as normas e procedimentos para o programa “International Summer 

School”, organizado pela Faculdade de Economia e Sociologia da Universidade de Lódz, 

localizada na Polônia (ul. Narutowicza 65,90-131 Lódz, na Polônia). 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
O presente edital apresenta as condições e critérios de seleção dos estudantes para o 

programa Internacional da Escola de Verão da Universidade de Lódz, no período de 31 

de janeiro de 2022 a 11 de fevereiro de 2022 e contará com a temática: “Aspectos 

Sociais e Econômicos dos Desafios Nacionais e Globais à Saúde”. 

Poderão participar do programa 20 (vinte) estudantes do Centro Universitário da FMU | 

FIAM FAAM matriculados na modalidade presencial e EAD nos cursos a seguir: 

 

Arte, design e moda Música bacharel presencial 

Arte, design e moda Música licenciatura presencial 

Arte, design e moda Moda presencial 

Arte, design e moda Design grafico presencial 

Arte, design e moda Design presencial 

Direito Direito 

Comunicação Produção multimídia presencial 

Comunicação Produção multimídia realidade aumentada ead 

Comunicação Rádio, tv e internet presencial 

Comunicação Produção audiovisual presencial 

Comunicação Jornalismo presencial 

Comunicação Comunicação institucional presencial 

Comunicação Relações públicas presencial 

Comunicação Comunicação e marketing presencial 

Comunicação Produção publicitária 

Comunicação Publicidade e propaganda presencial 

Arte, design e moda Artes visuais bacharelado presencial 

Arte, design e moda Artes visuais licenciatura presencial 

Arte, design e moda Artes visuais licenciatura ead 

Arte, design e moda Design de produto ead 



 

Arte, design e moda Design de animação ead 

Arte, design e moda Design de games ead 

Comunicação Produção cultural 

Negócios Relações internacionais presencial 

Educação Geografia presencial 

Educação Geografia ead 

Educação História presencial 

Educação História ead 

Educação Ciências sociais presencial 

Educação Ciências sociais ead 

Educação Letras - português presencial 

Educação Letras - português ead 

Educação Letras - inglês presencial 

Educação Letras - inglês ead 

Educação Pedagogia presencial 

Educação Pedagogia ead 

Educação Tradução e interpretação presencial 

Hospitalidade Eventos presencial 

Hospitalidade Eventos ead 

Hospitalidade Gastronomia presencial 

Hospitalidade Gastronomia ead 

Hospitalidade Hotelaria ead 

Hospitalidade Cst em turismo ead 

Negócios Ciências contábeis presencial 

Negócios Ciências contábeis ead 

Negócios Cst em gestão financeira presencial 

Negócios Cst em gestão financeira ead 

Negócios Secretariado executivo ead 

Negócios Secretariado executivo trilíngue presencial 

Negócios Gestão da qualidade presencial 

Negócios Gestão da qualidade ead 

Negócios Gestão hospitalar presencial 

Negócios Gestão hospitalar ead 

Negócios Logística presencial 

Negócios Logística ead 

Negócios Gestão pública ead 

Negócios Gestão comercial presencial 

Negócios Cst em gestão comercial ead 

Negócios Marketing presencial 

Negócios Marketing ead 

Negócios Gestão de recursos humanos 

Negócios Gestão de recursos humanos ead 

Negócios Negócios imobiliários ead 

Negócios Marketing digital ead 

Negócios Ciências atuariais presencial 

Negócios Ciências economicas presencial 



 

Negócios Ciências economicas ead 

Negócios Administração presencial 

Negócios Administração ead 

Negócios Gestão de negócios digitais ead 

Negócios Processsos gerenciais presencial 

Negócios Processsos gerenciais ead 

Negócios Gestão da inovação e empreendedorismo digital ead 

Negócios Comercio exterior presencial 

 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA 

 
Para participar do programa Internacional da Escola de Verão da Universidade de Lódz,o 

estudante de graduação, deve: 

I. Ser estudante de graduação do Centro Universitário FMU | FIAM FAAM. 

II. Ter cursado, no mínimo, 2 (dois) semestres do seu curso no Centro Universitário 

das Faculdades Metropolitanas Unidas; 

III. Ter conhecimento do inglês a partir do nível intermediário; 

IV. Ser adimplente com suas mensalidades junto à mantenedora; 

V. Não possuir confissões de dívidas pendentes; 

VI. Não apresentar a matrícula atual sub judice; 

VII. Não ser autor ou réu de ações contra a mantenedora; 

VIII. Não apresentar processo administrativo. 

IX. Enviar os documentos e vídeo para o processo de inscrição: RG e CPF, histórico 

escolar ou declaração de rendimento (aceitaremos print do histórico escolar, 

disponível no portal do aluno) escolar desde o início do curso igual ou superior à 

média 8 (oito); comprovante de matrícula 2022/01; vídeo com duração entre 60 

e 90 segundos. 

X. O estudante será desclassificado caso descumpra um ou mais procedimentos 

discriminados neste edital. 

 
 

3. DAS DISPOSIÇÕES DO PROGRAMA 

 
• Proporcionar aos estudantes, experiências acadêmicas internacionais, 

habilidades linguísticas, culturais e sociais e conhecimento. 

• O programa é totalmente gratuito. 



 

 
 
 

• O programa na Universidade de Lódz ocorrerá entre os dias 31 de janeiro de 

2022 a 11 de fevereiro de 2022. 

• O evento será transmitido remotamente, via Teams e o estudante interessado 

poderá assistir a qualquer tempo as aulas gravadas disponíveis durante 2 (duas) 

semanas da Escola de Verão. 

• O cronograma do programa será disponibilizado pela Universidade de Lódz. 

• O estudante receberá um link da Universidade de Lódz para realização do exame 

final, com questões pertinentes ao tema proposto no programa “International 

Summer School”. O exame final está programado para o dia 12 de fevereiro de 

2022 (fuso horário da Polônia) com prazo para execução de 2 (duas) horas – por 

tempo a ser determinado pela Universidade de Lódz. 

• A Universidade de Lódz é responsável por coletar as perguntas e respostas 

corretas dos palestrantes para a aplicação do exame final. 

• O certificado será entregue para os estudantes que cumprirem integralmente o 

programa “International Summer School” e obterem êxito com aprovação de 

60% no exame final. 

• Lódz é responsável por encaminhar os resultados dos exames para os 

estudantes participantes com a porcentagem de acertos. 

• Os interessados no programa da Universidade de Lódz podem obter mais 

detalhes da programação e intenção no site: www.summerschooles.uni.lodz.pl. 

 
 

 
4. INFORMAÇÕES DO EVENTO 

 
4.1 Das datas do programa 

 
31 de janeiro de 2022 a 11 de fevereiro de 2022. 

 
 
4.2 Dos horários das palestras 

10 h (Lódz) e 06 h (Brasília). 

13h30 (Lódz) e 09h30 (Brasília). 

15h (Lódz) e 11h (Brasília). 

http://www.summerschooles.uni.lodz.pl/


 

 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTUDANTES INTERESSADOS 

 
▪ O estudante interessado no programa ofertado pela Universidade de Lódz, 

deverá realizar inscrição por meio do formulário: 

https://forms.gle/ztV5kRQY6hSrCx759 

▪ O estudante deverá ter conhecimento do inglês a partir do nível intermediário. 

• Enviar os documentos e vídeo para o processo de inscrição: RG e CPF, histórico 

escolar ou declaração de rendimento (aceitaremos print do histórico escolar, 

disponível no portal do aluno) escolar desde o início do curso igual ou superior à 

média 8 (oito); comprovante de matrícula 2022/01. 

• Gravar um vídeo com duração entre 60 e 90 segundos em inglês que apresente 

a importância do programa na trajetória acadêmica e profissional – não será 

aceito o vídeo em outro idioma. 

▪ O estudante que aceitar participar do programa atesta que está ciente de que os 

custos com internet e recurso para acesso é da sua integral responsabilidade. 

▪ O estudante deverá realizar o exame final, que será disponibilizado (via link) pela 

Universidade de Lódz, no período de 2 (duas) horas no dia 12 de fevereiro de 

2022. 

▪ O estudante deverá ter aprovação de 60% de aproveitamento do exame final 

para obtenção do certificado. 

 
 

6. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS E VÍDEO 

 
O estudante interessado no programa deverá compartilhar os seguintes itens abaixo no 

link: https://forms.gle/ztV5kRQY6hSrCx759 

• Cópia do RG e CPF; 

• Histórico escolar ou declaração de rendimento escolar desde o início do curso 

igual ou superior à média 8 (oito); comprovante de matrícula 2022/01; 

• Vídeo com duração entre 60 e 90 segundos; 

• Comprovante de matrícula 2022/01. 

 
 

7. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

https://forms.gle/ztV5kRQY6hSrCx759
https://forms.gle/ztV5kRQY6hSrCx759


 

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 o programa da 

Universidade de Lodz será efetuada pelo setor Carreiras e Internacionalização em duas 

etapas: 

a) Na primeira etapa, após conferência da documentação e análise da proficiência 

no vídeo, serão classificados 20 (vinte) candidatos que efetuarem sua inscrição 

e satisfizerem a todos os requisitos relacionados no item 2. 

b) Na segunda etapa: o setor Carreiras e Internacionalização entrará em contato 

com os 20 estudantes selecionados e aprovados no programa “International 

Summer School” até o dia 11 de janeiro de 2022. Sendo esta a última etapa do 

processo de seleção. 

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: 

a) O candidato que apresentar, proporcionalmente, o menor número de disciplinas 

reprovadas em seu histórico acadêmico; 

b) O candidato que estiver mais próximo da conclusão do seu curso; 

c) Persistindo o empate, o candidato que tiver maior idade. 

 
 

8. CALENDÁRIO 

 
Divulgação do programa no site do Carreiras 

e Internacionalização: 

Site: https://informa.fmu.br/carreiras/ 

Link para envio da documentação e vídeo de 

apresentação: 

Link: 

https://forms.gle/ztV5kRQY6hSrCx759 

Período de inscrição: 21 de dezembro de 2021 a 0 9 de 

janeiro de 2022 – sem prorrogação. 

Seleção dos estudantes: 04 a 12 de janeiro de 2022. 

Programa “International Summer School”, 

2022. 

31 de janeiro de 2022 – 11 de fevereiro 

de 2022. 

https://informa.fmu.br/carreiras/
https://forms.gle/ztV5kRQY6hSrCx759


 

 

 

 

9. RESULTADOS 
 

Caberá ao estudante interessado no programa, analisar a listagem dos aprovados no site 

do Carreiras e Internacionalização da FMU | FIAM FAAM. 

 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Serão aceitos no programa da Universidade de Lódz estudantes matriculados no Centro 

Universitário da FMU | FIAM FAAM na modalidade presencial ou EAD. 

Não haverá custos para os estudantes do Centro Universitário da FMU | FIAM FAAM. 

 
O programa é de total responsabilidade da Universidade de Lódz, ficando o Centro 

Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas desobrigado a realizar qualquer tipo 

de pagamento para o estudante selecionado no programa. 

O estudante aprovado no processo de seleção do programa concorda em participar de 

da atividade, via Teams, online. 

É de responsabilidade do estudante informar corretamente os seus dados. 

 
O programa “International Summer School” objetiva proporcionar aos estudantes, 

experiências acadêmicas internacionais, habilidades linguísticas, culturais e sociais e 

conhecimento. 

 
 
 

 
São Paulo, 17 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 
 

Profa. Ma. Aline Alves de Andrade Prof. Dr. Manuel Nabais da Furriela 

Vice-Presidente Acadêmica e Inovação  Vice-Presidente Acadêmico 


