EDITAL Nº 028/2017
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓSGRAUDUAÇÃO
INTERCÂMBIO DE IDIOMA NA LINGUA INGLESA – CAMPUS St. CAMILLUS - MILWAUKEE
- EUA
Mônica Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de suas
atribuições e por deliberação da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-Reitora
Acadêmica do Centro Universitário São Camilo – Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº
58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, SP
e Campus Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul
Pompeia nº 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana,
torna público o presente Edital de inscrição e seleção de alunos dos Cursos de
Graduação e pós-graduação (Lato e Stricto Sensu) no Intercâmbio para o Campus St.
Camillus – Milwaukee – EUA, conforme abaixo:
I - DOS OBJETIVOS:
OBJETIVO INTERCÂMBIO CAMPUS St. CAMILLUS – MILWAUKEE – EUA:
- Realizar curso de idioma na língua inglesa com professor nativo;
- Realizar todos os dias tutoria com visitas em eventos culturais e visitas técnicas (casa
de repouso, hospital e outras entidades de saúde).
- Proporcionar aos alunos selecionados e aprovados, vivência acadêmica em outro país;
- Participar das atividades do setor de Residência Assistida, observando as sessões de
terapia em grupo, animação sociocultural, reuniões interdisciplinares, funcionamento
da reabilitação, assim como serviços básicos de assistência integral;
II - DA INSCRIÇÃO
Período: de 15 a 31 de maio de 2017.
Local: - Central de atendimento (Ipiranga ou Pompeia);
III - DAS VAGAS
Serão oferecidas 3 vagas.
IV - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
- Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação ou Pós-graduação do Centro
Universitário São Camilo em 2017-1.
- Não apresentar dependências em disciplinas de semestre anteriores.
- Não poderão ter sanções disciplinares aplicadas.
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- Ter nível de conhecimento intermediário na língua inglesa.
- Possuir passaporte e visto americano.
- Obedecer às vagas disponíveis conforme item DAS VAGAS e aos critérios para seleção
conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO.
V - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO
1ª Fase:
- Avaliação Específica do curso – Etapa realizada pela Coordenação do Curso.
2ª Fase:
- Entrevista com o Responsável por Assuntos Internacionais - Assessoria de Extensão e
Pesquisa.
- Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias
Local e Período para a Seleção:
1ª fase: de 01 e 02 de junho de 2017
Local: Coordenação de curso
2ª fase: 06 e 07 de junho de 2017.
Local: Assuntos Internacionais - Assessoria de Extensão e Pesquisa
VI - DO RESULTADO
O resultado será divulgado a partir do dia 09 de junho de 2017 no link secretarias –
Resultados.
VII - DOS CUSTOS
Ficarão a cargo dos alunos as despesas:
Curso de Inglês com o professor e tutor (visitas culturais e visitas técnicas) durante o
mês de julho (01 a 31 de julho de 2017), alojamento dentro do Campus (casa
mobiliada com todos os utensílios), no valor de $ 1.950,00 (dólares).
Também ficará a cargo dos alunos a passagem aérea (ida e volta), transporte local,
alimentação (casa mobiliada permitindo aos alunos a preparação das suas refeições),
seguro viagem e despesas pessoais.
Os alunos selecionados e aprovados continuarão mantendo seus custos com o Centro
Universitário São Camilo.
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os alunos de graduação e pós-graduação farão o intercâmbio no “CAMPUS St.
CAMILLUS - MILWAUKEE - EUA”. O intercâmbio acontecerá do dia 01 a 31 de julho de
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2017, sendo o dia 01/07 o dia da chegada no Campus, com o dia 02/07 – domingo
livre. As aulas serão de segunda a sexta-feira no período da manhã, sendo duas horas
de aula com o professor, com 1hora de conversação com um residente (paciente) do
Centro; no período da tarde junto com o tutor serão realizadas as atividades culturais
(quarta-feira com 4h) e visitas técnicas (demais dias da semana 3h), nos sábados (08,
15 e 22/07) terão atividades com os tutores e o final de semana dos dias 29 e 30/7
será livre, com o retorno para o Brasil em 31/07/2017.

PUBLIQUE-SE,

São Paulo, 11 de maio de 2017.

Mônica Gomes Abel
Secretária Geral
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