FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC

INTERNACIONALIZAÇÃO NA FMABC
A FMABC tem se associado a várias Universidades no exterior, onde os alunos cumprem
estágios durante a graduação e pós-graduação. O objetivo é aumentar a
internacionalização da FMABC, enviando e recebendo alunos destas Universidades.
Alguns programas em vigor são:
Ciências sem Fronteiras: por meio do cadastramento da FMABC junto ao ministério da
Educação, os alunos da FMABC podem se inscrever nos editais do programa Ciências sem
fronteiras abertos anualmente pela CAPES e CNPq. Dois de nossos alunos já fizeram
intercambio por meio deste programa. Um dos alunos foi para a Universidade de
Groeningen na Holanda e outro para a CHARITÉ - Universitätsmedizin Berlin.
Programa Santander Universidades: Desde 2012, a FMABC participa do programa
Santander Universidades. Por meio deste programa, o banco Santander disponibiliza
bolsas de estudo utilizadas pelos alunos de graduação para realização de estágios de 3 a 6
meses em Universidades Ibero-Americanas que participam do programa de colaboração
bilateral junto à FMABC. Este programa é realizado em muitos países da região Iberoamericana promovido pelo banco Santander.
Programa Santander Fórmula: Em 2013, o banco Santander disponibilizou 2 bolsas de
estudo para estudantes de pós-graduação. Com essa bolsa os estudantes poderiam
realizar estágio de 3 a 6 meses na Universidade de sua escolha. Os estudantes foram
selecionados pela FMABC por meio de seu projeto de pesquisa.
Universidade de Coimbra: Por meio de uma parceria estabelecida com a Universidade de
Coimbra, anualmente 2 alunos do curso de gestão ambiental realizam estágio na
Universidade de Coimbra. Da mesma forma, a FMABC recebe 2 alunos desta universidade
que vem estagiar aqui. (checar com o prof. Odair ou Fernando como é a seleção dos
alunos, desde quando ocorre, etc)
IF: os alunos de Medicina promovem intercâmbios com Universidades estrangeiras. Os
alunos viajam durante as férias escolares e permanecem 1 mês na Universidade do
exterior (checar com os alunos de medicina do 3º. Ano como é a seleção dos alunos,
desde quando ocorre, etc)
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