
 
 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ENGINEERING BRAZIL 

PROGRAM AT THE CATHOLIC UNIVERSITY 

OF AMERICA 

 

 O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) torna público, por 

meio deste edital, as normas e procedimentos do convênio firmado com a Universidade 

Católica da América), localizada em Washington (620 Michigan Ave, NE, DC 20064).  

  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

O presente edital apresenta as condições do programa Engineering Brazil Program at 

the Catholic University of America que poderá ocorrer em (01) um ou em (02) dois 

semestres com possibilidade de realização de estágio no período de verão. Os 

candidatos interessados deverão realizar leitura das regras e itens específicos do 

programa no portal da Universidade Católica da América no 

link Engineering Brazil Program | CUA (catholic.edu). 

Poderá participar do programa estudantes da graduação na modalidade presencial e 

EAD e egressos da FMU dos cursos a seguir:  

• Engenharia Ambiental e Sanitária;  

• Engenharia Civil;  

• Engenharia de Computação;  

• Engenharia de Controle e Automação;  

• Engenharia de Petróleo;  

• Engenharia de Produção;  

• Engenharia Elétrica;  

• Engenharia Mecânica;  

• Engenharia Química;  

• Bacharelado em Ciência da Computação e,  
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• Bacharelado em Sistemas de Informação.  

Os estudantes podem escolher cursar disciplinas no mesmo curso da Universidade 

Católica da América no qual ele está matriculado na FMU, ou em curso correlato, sendo 

que a relação de cursos disponíveis são:  

• Engenharia Biomédica (Biomedical Engineering);  

• Engenharia Civil e Ambiental (Civil & Environmental Engineering);  

• Ciências da Computação (Computer Science);  

• Ciência dos Materiais e Engenharia (Materials Science and Engineering – Pós-

graduação)  

• Análise de Dados (Data Analytics - Pós-graduação)  

• Engenharia Elétrica (Electrical Engineering);  

• Engenharia de Produção (Engineering Management),  

• Engenharia Mecânica (Mechanical Engineering).  

 

A FMU não está obrigada a aceitar a equivalência de disciplinas, o estudante deverá 

requerer a análise dentro do prazo da Fmu em formulário próprio, ou seja, a equivalência 

não é automática e que fica totalmente a critério da Fmu em análise do coordenador de 

curso aceitar ou recusar a equivalência. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE 

PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO  

Para participar do programa de intercâmbio Engineering Brazil Program at the Catholic 

University of America, o estudante de graduação, no semestre letivo de intercâmbio, 

deve: 

• Ser egresso de um dos cursos participantes ou ser estudante de graduação na 

modalidade presencial e | ou EAD;   

o Estar matriculado em série regular. 



 
 

o Estar matriculado em um programa de bacharelado conforme a listagem 

apresentada no item 1 deste edital, preferencialmente no terceiro, quarto 

ou quinto ano ou ser egresso dos cursos do item 1 da FMU;  

• Os estudantes serão selecionados com base em sua média de 

notas GPA (requerido pelo menos 3,0 pontos de 4,0). Os estudantes que não 

atenderem aos requisitos mínimos de admissão poderão receber admissão 

provisória por parte dos diretores ou responsáveis do programa. Veja as 

instruções para o cálculo de seu GPA em https://www.estudarfora.org.br/gpa-o-

que-e-e-como-calcular-o-seu/.  

• Ser adimplente com suas mensalidades junto à FMU;   

• Não possuir confissões de dívidas pendentes;   

• Não apresentar a matrícula atual sub judice;   

• Não ser autor ou réu de ações contra a FMU. 

• Realizar leitura das regras para aplicação no programa Engineering Brazil 

Program at the Catholic University of America no site: Estudantes Internacionais 

- Escreva sua história - Admissão de Graduação - Universidade Católica da 

América, Washington, DC | CUA (catholic.edu). 

  

 3. DAS DISPOSIÇÕES DO PROGRAMA   

• Este programa é oferecido pela Fmu em parceria com a Catholic University of 

America na qual é oferecida oportunidade de desconto a alunos que são 

escolhidos a total critério pela Catholic University of America. Os alunos que se 

candidatarem ficam cientificados que sua relação é direta com a Catholic 

University of America sem qualquer responsabilidade da Fmu, posto que, a Fmu 

é mera intermediadora da oportunidade. 

• Proporcionar aos estudantes, experiências acadêmicas internacionais, com 

possibilidade de estágio e de pesquisas em Engenharia e Ciências, enquanto 

avançam suas habilidades linguísticas, culturais e sociais. 

• O período do programa na Universidade Católica da América poderá ocorrer em 

dois semestres - Outono (Fall) e Primavera (Spring). E ambos os casos o 
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programa pode incluir a realização do estágio. O estágio é opcional e fica a total 

critério da Catholic University of America a concessão para que o estudante 

tenha essa oportunidade. O estudante interessado no estágio deverá realizá-lo 

obrigatoriamente no semestre de verão. É condição necessária que o estudante 

tenha cursado (01) semestre com comprovação nas disciplinas para realização 

do estágio.  

• O estudante da FMU receberá da Universidade Católica da América uma 

bolsa de 50% em cada semestralidade (tuition). Para mais informações, entre 

em contato com o Dr. Jandro Abot em abot@cua.edu ou com o escritório do 

reitor da escola de engenharia em engineering@cua.edu. 

• Despesas com transportes, moradia, exame de proficiência, 

alimentação,  seguro-saúde obrigatório  e passagem aérea serão de 

responsabilidade de cada estudante participante do programa.  A ajuda de custo 

oriunda do programa advém da bolsa de 50% na semestralidade e não 

contempla estes itens.  

• O estudante participante poderá residir na moradia estudantil dentro do 

campus. Vale reforçar que os custos de moradia são de responsabilidade 

do estudante.  

• Após o término do semestre, o aluno receberá da Universidade Católica da 

América a emissão do certificado com as informações do(s) crédito(s) ou da(s) 

disciplina(s) cursadas, carga horária e situação final bem como os conceitos e 

aproveitamentos obtidos.  

• O estudante deverá requerer a análise dentro do prazo da Fmu em formulário 

próprio, ou seja, a equivalência não é automática e que fica totalmente a critério 

da Fmu em análise do coordenador de curso aceitar ou recusar a equivalência. 

  

4. DAS OBRIGAÇÕES DOS CANDIDATOS 

• O estudante de graduação ou egresso, doravante denominado candidato, 

interessado no programa de intercâmbio internacional Engineering Brazil 

Program at the Catholic University of America, pode se inscrever para admissão 
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na Universidade Católica como estudante visitante (visiting undergraduate) 

em https://cardinaladmissions.force.com/metro.  

• Para serem considerados para o programa, os candidatos deverão estar 

matriculados em um programa de bacharelado em qualquer disciplina de 

engenharia ou ciências da FMU, preferencialmente no terceiro, quarto ou quinto 

ano. 

• É obrigatório que o candidato apresente exame de proficiência e habilidades em 

inglês de nível universitário, de acordo com as regras do programa da 

Universidade Católica da América. 

• Mais detalhes do processo estão disponíveis em: 

https://www.catholic.edu/admission/undergraduate/international-

students/index.html . 

• Em caso de dúvidas, o candidato interessado no programa deverá redigir e-mail 

em inglês e direcionar para o professor Dr. Jandro Abot na abot@cua.edu, 

responsável pelo programa na Universidade Católica da América.  

  

5. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO   

O programa de seleção do programa de intercâmbio internacional Engineering Brazil 

Program at the Catholic University of America é de responsabilidade da Catholic 

University of America, seguindo-se os critérios deste edital.  

 

5.1 DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

Por semestre ou período, o número máximo de estudantes FMU aprovados será de 

20 (vinte).  

A Universidade Católica da América é responsável por todo processo de aplicação, 

análise da documentação e comunicação da aprovação dos estudantes inscritos no 

programa de intercâmbio Engineering Brazil ate the Catholic University of America.  

https://cardinaladmissions.force.com/metro
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Inscrição no site da University Catholic of America de acordo com as regras desse edital 

e informações disponíveis no link Programa Engenharia Brasil | CUA (catholic.edu). 

   

6. CALENDÁRIO   

 Do período 

da aplicação 

inscrição:  

Os candidatos interessados em estudar na Universidade Católica 

podem se inscrever para admissão na Universidade Católica como 

estudante visitante internacional.  

Eles podem se inscrever on-line em: 

https://cardinaladmissions.force.com/metro .  

Os candidatos devem atender a todas as condições exigidas para 

alunos internacionais e alunos transferidos pela Universidade 

Católica, incluindo o envio de todas as credenciais traduzidas para 

o inglês e os resultados da pontuação do Teste de Inglês como 

Língua Estrangeira (TOEFL) ou testes equivalentes.   

Semestre  

Outono (Fall)  

Período do semestre de Outono 2022: 29 de agosto até 17 de 

dezembro. 

Prazo máximo para inscrição: 1 de julho de 2022 para o semestre 

de outono. 

Semestre  

Primavera (Spring)  

Período do semestre da Primavera 2023: 9 de janeiro até 6 de 

maio. 

Prazo máximo para inscrição: 1 de novembro de 2022 para o 

semestre da primavera. 

Semestre de 

verão (Summer)  

Período do semestre do Verão 2023: 8 de maio até 12 de agosto. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

https://engineering.catholic.edu/academics/international-programs/engineering-brazil-program.html
https://cardinaladmissions.force.com/metro


 
 
O candidato deverá ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, 

nos termos do art. 5º do Código Civil (lei nº 10.406/2002), sendo ainda residente e 

domiciliado no território nacional, ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos.  

Este programa é oferecido pela Fmu em parceria com a Catholic University of America 

na qual é oferecida oportunidade de desconto a alunos que são escolhidos a total critério 

pela Catholic University of America. Os alunos que se candidatarem ficam cientificados 

que sua relação é direta com a Catholic University of America sem qualquer 

responsabilidade da Fmu, posto que, a Fmu é mera intermediadora da oportunidade. 

Serão aceitos no programa de intercâmbio da Universidade Católica da América os 

egressos e estudantes matriculados no Centro Universitário da FMU na modalidade 

presencial ou online.   

O estudante deverá requerer a análise dentro do prazo da Fmu em formulário próprio, 

ou seja, a equivalência não é automática e que fica totalmente a critério da Fmu em 

análise do coordenador de curso aceitar ou recusar a equivalência. Caso o estudante 

venha a cursar a disciplina não integrante do seu plano de estudos inicialmente proposto, 

o aproveitamento dessa disciplina na FMU ficará submetido às mesmas regras 

institucionais de equivalência em carga horária e conteúdo. Não sendo possível a 

equivalência nas disciplinas, será feito o aproveitamento como atividade complementar.   

O financiamento e custeio de despesas é de total do candidato interessado no programa 

de intercâmbio da University Catholic of America, ficando o Centro Universitário das 

Faculdades Metropolitanas Unidas desobrigado a realizar qualquer tipo de pagamento 

para o estudante.  

Durante o verão, os alunos poderão fazer estágio profissional ou de pesquisa na região 

de Washington DC. Em alguns casos especiais, podem ser tomadas providências para 

que o aluno conduza um estágio em outro local nos Estados Unidos. Os estágios podem 

incluir trabalho em uma variedade de disciplinas de engenharia. O estágio é opcional e 

fica a total critério da Catholic University of America a concessão para que o estudante 

tenha essa oportunidade. 

Para serem considerados para o programa, os alunos deverão estar matriculados em 

um programa de bacharelado em qualquer disciplina de engenharia ou ciências no 



 
 
Brasil, preferencialmente no terceiro, quarto ou quinto ano, ou serem egressos dos 

cursos participantes.  

Os candidatos serão selecionados com base em seu GPA (pelo menos 3,0 de 4,0). Os 

candidatos que não cumprirem os requisitos mínimos de admissão podem receber 

admissão provisória.  

Os alunos podem iniciar seus estudos na Universidade Católica no início do semestre 

do outono (final de agosto ao início de dezembro) ou do semestre da primavera (início 

de janeiro ao início de maio).   

A University Catholic of America realizará o processo de seleção de acordo com as 

regras desse edital e informações disponíveis no site Programa Engenharia Brasil | CUA 

(catholic.edu). 

O candidato aprovado no programa de intercâmbio concorda em participar de todas as 

atividades acadêmicas e culturais do programa de intercâmbio Engineering Brazil 

Program at the Catholic University of America.  

 

São Paulo, 07 de abril de 2022.  

 

  

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

Vice-Presidente Acadêmica e Inovação                         Vice-Presidente Acadêmico          
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