EDITAL Nº 006/2019
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL – MARQUETTE UNIVERSITY
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 do Centro Universitário São Camilo no programa de mobilidade acadêmica
internacional de curta duração para a Marquette University, na cidade de Milwaukee
– Estados Unidos, no período de 13 a 27 de julho de 2019, conforme abaixo:
I - DOS OBJETIVOS:
- Proporcionar aos alunos selecionados e aprovados vivência acadêmica em outro
país;
- Desenvolver habilidades e atitudes relacionadas à área de formação, a partir da
participação dos alunos selecionados em atividades teóricas e práticas, no contexto
internacional;
- Ampliar as relações sociais, a partir da participação em atividades acadêmicas,
culturais e esportivas em um contexto internacional.
II – DA INSCRIÇÃO:
Período: de 21 de fevereiro a 05 de abril de 2019.
Local: Central de Atendimento Acadêmico (Ipiranga ou Pompeia).
III - DAS VAGAS
Serão oferecidas 15 vagas para o programa, para alunos regularmente matriculados
em um dos cursos de graduação do Centro Universitário São Camilo.
IV - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

-Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Centro
Universitário São Camilo, a partir do 2º semestre em 2019-1, com exceção dos alunos
do curso de graduação em Medicina que estarão matriculados no período de internato
em 2019-1;
-Obedecer aos critérios para seleção, conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A
SELEÇÃO.
V – DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO
- Análise do Histórico Escolar;
- Apresentar comprovação de nível intermediário ou superior da língua inglesa;
- Entrevista com o professor responsável por Relações Internacionais do Centro
Universitário São Camilo.
Os candidatos devem apresentar no momento da entrevista os seguintes documentos:
- Formulário de inscrição em programas de mobilidade acadêmica;
- Termo de Ciência e Responsabilidade;
- Cópia do passaporte válido;
-Cópia do visto americano;
-Certificação de domínio em nível intermediário da língua inglesa.
VI – DO PROCESSO SELETIVO
Local e período para realização do processo seletivo:
Período: 08 a 09 de abril de 2019.
Local: Centro Universitário São Camilo (Campus Ipiranga e Campus Pompeia).
Os horários e local específico das entrevistas do processo seletivo serão agendados
com o aluno candidato via e-mail e/ou contato telefônico.
VII – DO RESULTADO
O resultado será disponibilizado no dia 10 de abril de 2019 no site www.saocamilosp.br, link secretaria - resultados.
VIII – DOS CUSTOS
O programa de mobilidade de curta duração na Marquette University terá custo de
US$ 1.385,00. Este valor será pago diretamente à Marquette University após
liberação do resultado do processo seletivo e inclui componente acadêmico (aulas
teóricas e práticas e visitas técnicas), hospedagem, 3 refeições diárias, seguro saúde

e transporte na cidade de Milwaukee para as ações descritas no programa, de acordo
com a pré-programação apresentada abaixo. NÃO estão incluídas no valor as despesas
com passagens aéreas (ida e volta), despesas pessoais que não tenham sido
contempladas na descrição acima e atividades realizadas aos finais de semana
durante o período do programa.
Pré-programação – atividades acadêmicas:
Dia 15/07/2019 – Segunda
Manhã: Tour pelo Campus da Marquette University
Tarde: Tour por Milwaukee (transporte incluído)
Dia 16/07/2019 – Terça
Manhã: Encontro com professores da Marquette University
Aula 1 - Introduction to American Culture, its health care system, and the reality of
Milwaukee
Tarde: Aula 2 - American healthcare culture: health care beliefs and health practices
Dia 17/07/2019 – Quarta
Visita - Medical Simulation Center (participação em atividades práticas)
Dia 18/07/2019 – Quinta
Manhã: Aula 3 - Different perspectives on health care
Tarde: Aula 4 - The impact of technology in health care
Dia 19/07/2019 – Sexta
Visita - Athlete Training Center (acompanhamento dos atendimentos aos atletas e
discussão de casos)
Dia 22/07/2019 – Segunda
Visita - Centro de Reabilitação (acompanhamento das atividades e discussão de
casos)
Dia 23/07/2019 – Terça
Manhã: Aula 5 - Medical cannabis in the United States
Tarde: Aula 6 - Self-Care and Self-Medication the U.S.
Dia 24/07/2019 – Quarta
Visita - Laboratories for Biomedical Sciences, Clinical Laboratory Science - College of
Health Sciences
Dia 25/07/2019 – Quinta
Manhã: Aula 7 - Ethical challenges in the U.S. Health Care System: the impact of
medical legal process

Tarde: Aula 8 - Research at Marquette University: our experience
Dia 26/07/2019 – Sexta
Visita - Child Care Center | Marquette University (Hospital pediátrico acompanhamento das atividades e discussão de casos)
Recepção de encerramento do programa.
Obs: a pré-programação está sujeita a alterações que poderão ser realizadas pela
Marquette University.
PUBLIQUE-SE
São Paulo, 20 de fevereiro de 2019.

Mônica Gomes Abel
Secretária Geral

