
 
 

 

 

PROGRAMA “INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 

BRASIL” DAS FACULDADES METROPOLITANAS 

UNIDAS FMU | FIAM FAAM. 

 

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

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

BRASIL”, organizado pela FMU | FIAM FAAM, com sede na Avenida Santo Amaro nº 

1239, Vila Nova Conceição, São Paulo | SP, 04505-002, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

63.063.689/0001-13, representada pelo reitor Arthur Sperandéo de Macedo, na 

qualidade de Instituição de Ensino. 

 

1.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

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

o programa Escola Internacional das Faculdades Metropolitanas Unidas, no período 

de 28 de março de 2022 a 07 de abril de 2022. Será realizado gratuitamente e 

totalmente on-line por meio da plataforma ZOOM. Contará com a temática: “A 

sociedade contemporânea em transformação – questões importantes do Brasil e 

do mundo”.  

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

FIAM FAAM e 20 (vinte) estudantes da Universidade de Lódz matriculados na 

modalidade presencial e| ou 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 

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 

DIREITO DIREITO 

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 

NEGÓCIOS COMERCIO EXTERIOR EAD 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO 

PROGRAMA.  

Para participar do programa “International Summer School BRASIL”, o estudante de 

graduação, deve: 

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

II. Ter cursado, no mínimo, 2 (dois) semestres na instituição de destino;  

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

IV. Ser adimplente com suas mensalidades junto à mantenedora;  

V. Não apresentar a matrícula atual sub judice;  

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

VII. Não apresentar processo administrativo.  

VIII. Para os estudantes do Centro Universitário da FMU | FIAM FAAM enviar os 

documentos e vídeo para o processo de inscrição, sendo eles: RG e CPF, 

histórico escolar ou declaração de rendimento (aceitaremos print do  



 
 

 

histórico, 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 (impreterivelmente).  

IX. O estudante será desclassificado caso descumpra um ou mais 

procedimentos discriminados neste edital.  

 

3. DAS DISPOSIÇÕES DO PROGRAMA  

• O programa “International Summer School BRASIL”, organizado pela 

FMU | FIAM FAAM ocorrerá entre os dias 28 de março de 2022 a 07 de abril de 

2022. 

• Proporcionar aos estudantes, experiências acadêmicas internacionais, 

habilidades linguísticas, culturais e sociais e conhecimento.  

• Os interessados no programa das Faculdades Metropolitanas Unidas 

FMU | FIAM FAAM podem obter mais detalhes da programação e intenção no 

site do Carreiras e Internacionalização. 

• O número de estudantes participantes é limitado a 40 (quarenta) – sendo 

20 (vinte) do Centro Universitário FMU | FIAM FAAM e 20 (vinte) estudantes da 

Universidade de Lódz.  

• O programa é totalmente gratuito.  

• É de responsabilidade do Centro Universitário da FMU | FIAM FAAM 

disponibilizar edital, selecionar o corpo docente da FMU FIAM FAAM para a 

realização das palestras, selecionar os estudantes ouvintes da FMU FIAM FAAM, 

informar o cronograma, compartilhar o link da transmissão do evento, determinar 

o tema central, estipular a quantidade de estudantes participantes e professores 

palestrantes e emissão de certificado de participação conforme as regras desse 

edital.  

• É de responsabilidade da Universidade de Lódz realizar a seleção dos 

professores palestrantes e dos estudantes ouvintes.  

• Uma inscrição vale para um estudante que deverá atender todas as 

especificações e regras desse edital.  

• O evento será transmitido remotamente, via ZOOM – o evento não 

ficará gravado. 

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


 
 

 

• O programa oferece 18 horas obrigatórias para o estudante FMU | 

FIAM FAAM que cumprir a carga horária mínima de 70%. 

• O cronograma do programa será disponibilizado pelo setor Carreiras e 

Internacionalização das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU | FIAM FAAM.  

• Para os estudantes selecionados: O organizador do evento encaminhará 

um forms (controle de presença), a qualquer tempo, que deverá ser preenchido 

ao término de cada palestra, em links diferentes, para obtenção do certificado. O 

certificado será encaminhado via e-mail caso o estudante cumpra 70% da 

participação ao longo do programa e responda todos os itens do formulário.  

• O organizador poderá cancelar a palestra na ausência de um palestrante 

por situações adversas – o estudante não será prejudicado. 

• O organizador não é responsável pelos problemas técnicos ou 

organizacionais dos participantes decorrentes de causas fora de seu 

controle, em particular, a conexão com a internet por parte dos 

participantes. 

• O participante é obrigado a cumprir este regulamento, regras sociais 

e culturais e instruções organizacionais ou técnicas do organizador. 

• Para participar da Escola de Verão, o participante deve ter um 

computador, internet com qualidade, smartphone ou tablet com ligação à 

internet, microfone incorporado ou externo e webcam opcional. 

• O mais tardar 48 horas antes do início da Escola de Verão o organizador 

enviará no e-mail fornecido pelo participante um link para entrar nas palestras. 

• O link de participação é intransferível e serve apenas para o participante 

inscrito na Escola de Verão - e-mails externos e que não estão inscritos serão 

retirados da palestra.  

• O estudante tem direito de falar ou fazer alguma pergunta durante a 

Escola de Verão sobre o tema da palestra, mediante autorização do palestrante 

ou organizador. O participante pode também manifestar dúvidas e pedir para se 

posicionar através do chat. O palestrante decidirá se concede o direito de fala, 

ou não.  

• Ao ligar a câmera no seu dispositivo e microfone durante a escola de 

verão, o estudante concorda com a livre divulgação da sua imagem e voz pelo 

organizador. O estudante que não desejar que sua imagem ou voz sejam  



 
 

 

 

divulgadas durante o programa, são obrigados a desligar a câmera e microfone 

do dispositivo – podendo realizar perguntas via CHAT.  

• Os estudantes participantes concordam em disponibilizar o uso da 

imagem, conteúdo, voz e declarações gravadas na escola de verão para o Centro 

Universitário da FMU FIAM FAAM em seus canais de comunicação, sendo eles: 

YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, portal da FMU, Informa Carreiras e 

Internacionalização – quando ou se necessário.  

• Todos os dados coletados serão utilizados exclusivamente para o 

programa da Escola de Verão que ocorrera no período de 28 de março de 

2022 até o dia 07 de abril de 2022, sem outros fins.  

• Os dados pessoais armazenados são de responsabilidade do Centro 

Universitário da FMU | FIAM FAAM. 

• É de responsabilidade do setor Carreiras e Internacionalização divulgar a 

lista dos aprovados no site do Carreiras e Internacionalização.  

 

4. INFORMAÇÕES DO EVENTO  

4.1 Das datas do programa  

28 de março de 2022 e 07 de abril de 2022. 

 

4.2 Dos horários das palestras  

13h – 14h (horário de Brasília, Brasil)  

14h10 – 15h10 (horário de Brasília, Brasil) 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTUDANTES FMU FIAM 

FAAM INTERESSADOS  



 
 

 

• O estudante interessado no programa ofertado pelas Faculdades Metropolitanas 

Unidas FMU | FIAM FAAM, deverá realizar inscrição por meio do formulário: 

https://forms.gle/tYJ7QvarA7rKXVBx8 

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

• Os estudantes do Centro Universitário da FMU | FIAM FAAM deverão encaminhar 

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. É necessário que o estudante 

apareça no vídeo durante a apresentação.  

• 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 ter presença de 70% nas palestras para obtenção do 

certificado de participação - mediante ao preenchimento do formulário ao 

término de cada palestra.  

• O estudante da FMU FIAM FAAM com 70% de presença fica responsável por 

seguir com os trâmites acadêmicos, de acordo com o manual de atividades 

acadêmicas, para obtenção das 16 horas obrigatórias.  

 

6. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS E VÍDEO  

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

link. 

• 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 (o estudante deverá aparecer no 

vídeo, respeitando o prazo estipulado nesse edital); 

https://forms.gle/tYJ7QvarA7rKXVBx8
https://forms.gle/tYJ7QvarA7rKXVBx8


 
 

 

 

• Comprovante de matrícula 2022/01.  

 

7. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO  

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 das Faculdades Metropolitanas 

Unidas 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 da FMU | FIAM FAAM selecionados e aprovados no programa 

“Summer School” no dia 12 de março 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  

 

 



 
 

 

Data do programa Período de 28 de março de 2022 e 07 

de abril de 2022. 

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/tYJ7QvarA7rKXVBx8  

Período de inscrição: 21 de fevereiro a 07 de março de 

2022. 

Seleção dos estudantes: 08 a 10 de março de 2022. 

Divulgação dos aprovados: 12 de março de 2022. 

 

9. RESULTADOS  

O setor Carreiras e Internacionalização das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU 

| FIAM FAAM fará comunicação via e-mail, entretanto, é de responsabilidade do 

estudante interessado no programa, analisar a listagem dos aprovados no site.  

É de responsabilidade da Universidade de Lódz comunicar os 20 (vinte) estudantes 

selecionados no programa. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Serão aceitos no programa das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU | FIAM 

FAAM estudantes matriculados na modalidade presencial ou EAD.  

O idioma da escola de verão é o inglês.  

Com o resultado da inscrição, as imagens e declarações dos participantes serão 

gravados e conversas no CHAT ficarão registradas.  

O participante é obrigado a garantir que todas as declarações e apresentações por 

ele apresentadas durante a Escola de Verão não violam a lei ou os direitos ou 

propriedade pessoal de terceiros.  

https://informa.fmu.br/carreiras/
https://forms.gle/tYJ7QvarA7rKXVBx8
https://informa.fmu.br/carreiras/


 
 

 

Ao ligar a câmera no seu dispositivo e microfone durante a escola de verão, o 

estudante concorda com a livre divulgação da sua imagem e voz pelo organizador.  

O estudante que não desejar que sua imagem ou voz sejam divulgadas durante o 

programa, são obrigados a desligar a câmera e microfone do dispositivo. 

Para participar da Escola de Verão, o estudante deve ter um computador, internet 

com qualidade, smartphone ou tablet com ligação à internet, microfone incorporado 

ou externo e webcam opcional. O participante é responsável pelos custos ficando o 

Centro Universitário da FMU | FIAM FAAM isento de qualquer responsabilidade.  

Enviar um pedido de participação na escola de verão ao organizador equivale a 

aceitar as disposições gerais desse regulamento pelo participante.  

O organizador se reserva ao direito de realizar alterações ou possível cancelamento 

de uma palestra no período do evento.  

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

da atividade remotamente | online, via ZOOM. 

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, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

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

Vice-Presidente Acadêmica e Inovação                         Vice-Presidente Acadêmico            


