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MANUAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

Dos objetivos 

Disposições Gerais 

 

A Coordenação do Programa de Mobilidade Estudantil do centro Universitário Saúde ABC -  

Faculdade de Medicina do ABC é responsável pelas atividades de intercâmbio acadêmico 

internacional.  

O objetivo principal é promover a vivência de uma experiência acadêmica enriquecedora 

através do convívio com outra cultura, ampliando horizontes e conhecimentos pessoais e 

profissionais. 

Os programas possibilitam a participação de alunos dos cursos de Graduação, Pós-Graduação, 

Residência Médica e Multiprofissional da Faculdade de Medicina do ABC em programas 

internacionais de intercâmbio e mobilidade em Instituições parceiras à FMABC no exterior.  

 

Requisitos gerais para participar 

 

Para participar das atividades relacionadas à mobilidade estudantil da Faculdade de Medicina 

do ABC, o interessado deverá atingir os seguintes pré-requisitos gerais: 

 

• Estar regularmente matriculado na FMABC ou na Universidade parceira de país estrangeiro. 

• Estar em dia com os compromissos financeiros com a Instituição e não possuir disciplinas 

pendentes “DP”. 

• Ter o nível de idioma requerido no país e universidade de intercâmbio para o qual se 

candidata. 

• Entregar a documentação completa e dentro da data estipulada. 

• Estar de acordo com as normas específicas exigidas pelo programa desejado. 

• Concordar e cumprir o que estabelecem os princípios gerais de cada programa, dos quais 
afirmarão terem pleno conhecimento e estarão de total acordo, mediante assinatura de 
termo de adesão. 

• Permanecer na Universidade no exterior pelo período de até 06 (seis) meses, de acordo com 

o previamente determinado pelo programa, pela coordenação de curso e pela universidade 

de destino. 
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Administração do Programa  

 

A administração do Programa de Mobilidade Estudantil da FMABC é realizada pelo Setor de 

Internacionalização da FMABC, juntamente com a Comissão de Internacionalização, composta por 

docentes representantes, regida pelo setor de pós-graduação, pesquisa e inovação da FMABC. 

 

A comissão de internacionalização 

 

Indicada pelo coordenador geral do Programa de Pós-graduação, pesquisa e Inovação da 

FMABC, composta por 03 membros, professores de graduação e/ou pós-graduação, a comissão de 

internacionalização tem por objetivo: 

- Estabelecer convênios internacionais; 

- Avaliar a documentação entregue pelos alunos que pleiteiam bolsas (ou estágios não 

remunerados) de internacionalização; 

- Realizar a entrevista com os alunos que pleiteiam bolsas (ou estágios não remunerados) de 

internacionalização; 

- Mediar à comunicação entre bolsistas e estagiários internacionais, secretaria acadêmica e 

coordenadores de curso para alunos de graduação; 

- Mediar à comunicação com o coordenador dos setores e supervisores que receberão os alunos 

estrangeiros. 

 

 A composição da comissão de internacionalização pode ser alterada pelo coordenador geral do 

Programa de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação da FMABC a qualquer momento. 

 

 

Dos Programas Institucionais 

De inscrições 

 

 

1. Programa de internacionalização com financiamento próprio 

 

Neste tipo de programa o aluno pagará uma taxa na instituição destino, esta taxa varia de 

instituição para instituição e será definida por edital. O aluno deve entrar em contato com o setor 

da mobilidade estudantil na FMABC (e-mail: mobilidade.estudantil@fmabc.br) e verificar 

disponibilidade. 

 

 

 

 

mailto:mobilidade.estudantil@fmabc.br
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2. Programa de Bolsas de Intercâmbio Santander modalidade “Ibero Americanas”: 

 

O programa de bolsas de estudo Santander-Universidades, estabelecido por meio de parceria 

entre o banco e a FMABC, tem por objetivo proporcionar aos alunos o aprendizado da língua 

espanhola e incrementar a qualidade da formação dos alunos por meio da experiência em uma 

Universidade do exterior. 

O programa disponibiliza bolsas de estudo a estudantes de graduação, para estágio de até 06 

(seis) meses em Universidades conveniadas à FMABC, por meio de convenio bilateral. 

O bolsista recebe um auxílio único que deverá ser utilizado para a compra de passagem, estadia, 

seguro de saúde, alimentação e transporte durante o período de intercâmbio. 

As instituições com convênios bilaterais com a FMABC constam no nosso site, na área 

internacionalização. 

 

Inscrições 

 

A inscrição deverá ser realizada pelo aluno, de forma on-line, diretamente no site do Programa 

Santander Universidades, no campo “Bolsas Ibero Americanas”. No período em que as inscrições 

estiverem abertas, o aluno deverá preencher o formulário de inscrição online. 

 

Público Alvo 

 

Poderão participar do edital de seleção alunos da graduação devidamente matriculados nos 

cursos da FMABC, de acordo com as orientações dos coordenadores de curso quanto ao ano letivo 

e período adequado para a viagem. Esta informação pode ser renovada a cada edital. 

 

 

Restrições 

 

• O bolsista não pode estar em regime de matrícula especial no momento do julgamento do 
pedido de bolsa;  

• O bolsista não poderá receber vencimento, salários, proventos de aposentadoria, bolsas de 
outras entidades (exceto ProUni e FIES), bem como qualquer remuneração decorrente de 
exercício autônomo, durante toda a vigência da Bolsa;  

• O bolsista não poderá ter nenhuma disciplina pendente “DP”, ou pendências financeiras no 
momento da inscrição ou da viagem; 

• O bolsista deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, e não ter participado 
de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo Santander. 
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• O bolsista deverá concordar e cumprir com o que estabelecem os Princípios Gerais do 
referido Programa, dos quais afirmarão terem pleno conhecimento e estarão de total 
acordo, mediante assinatura de termo de adesão. 

 

Seleção 

 

• Após a inscrição pelo site devem entregar os documentos solicitados no edital no setor de 

pós-graduação; 

• Os alunos inscritos e com documentação de acordo com o solicitado serão convocados para 

a entrevista; 

• Os alunos serão selecionados pela comissão interna de avaliação da FMABC por meio de 

análise do histórico escolar, análise do curriculum acadêmico, entrevista e etapa acadêmica em 

que o aluno se encontra, e a indicação deverá ser referendada pelo coordenador do curso de 

graduação específico.  

• Em caso de empate de dois alunos por uma mesma vaga, os alunos serão desempatados 

por critério de idade, sendo que o aluno de maior idade tem preferência pela vaga. Também 

serão considerados os aspectos financeiros do candidato, sendo dada preferência ao que possui 

menor renda familiar. 

• O resultado será divulgado na página da FMABC, na aba de Iniciação Científica e por e-mail 

aos inscritos e coordenadores. 

• Os alunos selecionados deverão indicar o número de conta Santander e assinar o Termo de 

Adesão à bolsa na secretaria de Pós-Graduação da FMABC no prazo determinado, sob o risco de 

cancelamento de sua candidatura. 

 

Documentos Necessários 

 

O aluno inscrito no site deve entregar no setor de pós-graduação da FMABC, localizado no 1º 

andar do edifício CEPES os seguintes documentos: 

 

• Histórico escolar correspondente ao ano vigente; 

• Curriculum Lattes (CNPq) do aluno, contendo informações de atividades acadêmicas 

realizadas, participações em congressos, cursos, ligas, monitorias, palestras, etc. 

• Carta de intenções, redigida pelo aluno, explicando o motivo pelo qual o aluno deve ser 

contemplado com a bolsa de estudos; 

• Carta de recomendação, emitida por um professor, apontando as potencialidades do aluno 

que serão desenvolvidas no estágio no exterior (opcional). 
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Disposições Gerais 
 

• O aluno deve abrir conta universitária no banco Santander, para receber a bolsa de estudos. 

• O bolsista que não cumprir os compromissos terá que devolver o valor pago em bolsas e 

terá registro em Histórico escolar; 

• O período de permanência na Universidade no exterior é de até 06 (seis) meses, de acordo 

com o previamente determinado pelo coordenador de curso e universidade de destino; 

• O aluno deverá apresentar um relatório de gastos/despesas em seu retorno, em formulário 

padrão disponibilizado pela FMABC; 

• O aluno será responsável pelos gastos excedentes ao valor da bolsa oferecida. 

• O aluno contemplado por uma bolsa não poderá se candidatar novamente para editais 

futuros de bolsas Santander; 

• A universidade de destino deve ter acordo bilateral previamente estabelecido com a 

FMABC. 

 

Após a aprovação 

 

I – Os alunos selecionados deverão indicar o número de conta Santander e assinar o Termo de 

Adesão à bolsa na secretaria de Pós-Graduação da FMABC no prazo determinado, sob o risco de 

cancelamento de sua candidatura. 

II - Apresentar na secretaria acadêmica sua intenção de viagem (local, período e disciplinas que 

serão realizadas na universidade do exterior), por meio de preenchimento de formulário próprio 

para internacionalização. 

III - Aguardar o trâmite entre a secretaria acadêmica e o coordenador de curso para aprovação 

do plano de intercâmbio. O trâmite tem prazo máximo de 1 mês para devolução. 

IV – Avisar ao setor de internacionalização sobre a aprovação do plano de intercâmbio para 

contato com a universidade conveniada no exterior. 

 

Antes de viajar 

 

I – Entregar cópia da passagem, do seguro viagem e endereço de onde ficará hospedado ao 

coordenador do programa de Mobilidade estudantil da FMABC para registro; 

II – Informar à secretaria acadêmica (novamente) o período da viagem, entregando a carta de 

aceite da universidade de destino para registro em prontuário acadêmico. 

 

No retorno 

 

I – Apresentar na secretaria acadêmica o comprovante de frequência na Universidade de 

destino no exterior; 

II – Apresentar-se ao coordenador de curso informando sobre o regresso. 
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III – Cumprir as tarefas e provas estipuladas pelas disciplinas de graduação perdidas durante o 

período de viagem. 

 

 

 

3.  Intercâmbios IFMSA Brazil 

 

 Os objetivos contemplados pelos intercâmbios da IFMSA Brazil envolvem o aprimoramento 

acadêmico e o desenvolvimento tanto pessoal, quanto profissional do aluno, além de constituir 

uma oportunidade cultural singular. Dessa forma, garantimos a qualificação curricular através de 

certificados relacionados ao desenvolvimento de habilidades médicas, de comunicação e de 

liderança. 

 Lembramos que os intercâmbios da IFMSA Brazil são divididos entre o departamento clínico∕ 

cirúrgico e o de pesquisa. Em relação ao primeiro, são oferecidos estágios observacionais ou 

práticos da rotina em hospitais e ambulatórios das faculdades filiadas ao programa enquanto o 

intercâmbio de pesquisa oferece um estágio em laboratório, com um tutor responsável por um 

determinado projeto de pesquisa. 

 A IFMSA Brazil acredita que a mobilidade estudantil constitui uma oportunidade de 

conhecimento de um Sistema de Saúde em outras realidades regionais ou mundiais, o que 

acrescenta também um maior engajamento social do estudante de medicina. 

 

Inscrições 
 

As inscrições são feitas durante o Período de Intercâmbios (PI), que ocorre anualmente 
(Geralmente de setembro a outubro, sendo que não existe uma data fixa).  

 
Cadastro no site oficial dos Intercâmbios da IFMSA Brazil (exchange.ifmsa.tecnologia.ws) entre 

os dias de acordo com o cronograma vigente.  

 

Preenchimento das fichas de inscrição (FICs):  
 
O aluno deverá preencher 4 FICs após realizar o cadastramento no site: 

 

1. FIC I (Ficha de Identificação) 
- Nome, sexo, idade, endereço e contato pessoal e do responsável, e-mail e dados acadêmicos. 
- Anexar RG (frente e verso) e Declaração de Matrícula que explicite claramente o ano ou 
semestre do curso. 
 

2. FIC II (Ficha de Pontuação e Hospedagens) 
-Dados acadêmicos que comprovem os pontos acumulados para os critérios de classificação. 
Devem ser anexados em PDF. 
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- Aproveitamento do curso, monitoria, ligas acadêmicas, participação como coordenador local 
da IFMSA Brazil, Atividades realizadas pelo comitê local, projetos de extensão, trabalhos 
apresentados e públicos e, por fim, oferta de hospedagem (para um intercambista de outro 
país). 
- Nessa ficha o aluno declara se deseja oferecer hospedagem voluntária e quais os meses 
disponíveis para tal, assim como os meses em que pode receber o intercambista obrigatório 
(para que o intercâmbio seja realizado é obrigatório o recebimento de um intercambista 
estrangeiro). 
 

3. FIC III (Opções de Intercâmbio)  
- O aluno poderá escolher opções de vagas, mês e modalidades. Não é necessário preencher 
todas as 10 opções.  
- Não será permitido ao aluno realizar a mesma combinação: país + mês + SCOPE( intercâmbio 
clínico cirúrgico) ou SCORE(intercâmbio de pesquisa). 
 

4. FIC IV (Termo de compromisso e instrumento bilateral de interesse)  
- Anexar todas as páginas do Instrumento Particular Bilateral de Interesse devidamente 
assinadas e rubricadas pelo aluno, pelo coordenador local da IFMSA Brazil de sua faculdade e 
por duas testemunhas em todas as laudas.  
- É na FIC IV que o aluno deverá anexar o comprovante de pagamento da taxa I. 
 

 


