
                                                                       
  

 
INTERCÂMBIO NO MÉXICO  

Programa de Mobilidade Acadêmica na Universidad Madero (UMAD)  
Janeiro a Maio de 2012 

 
Encontra-se aberto o processo de inscrições para a seleção do programa de intercâmbio entre o Centro 

Universitário Metodista, do IPA, e a UMAD, para um(a) aluno(a) de cada Curso: Administração 
(Bacharelado), Direito (Bacharelado), Publicidade e Propaganda (Bacharelado), Jornalismo (Bacharelado), 
Engenharia de Produção (Bacharelado), Engenharia da Computação (Bacharelado) e Superior de Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo).  

 
Trata-se de um programa de estudos no exterior a se realizar na cidade de Puebla, México, que 

envolve atividades acadêmicas, durante um semestre, com possibilidade de convalidação de créditos no IPA de 
acordo com orientação da coordenação do curso. A bolsa do programa inclui matrícula e mensalidades. O 
aluno é responsável por visto, passagem aérea (ida e volta), seguro internacional obrigatório e gastos pessoais 
(moradia, alimentação, transporte, material didático, etc.). 

  
Os requisitos básicos para participar da Seleção são os seguintes:  

• Estar matriculado regularmente em um dos cursos citados acima; 
• Ter média 8,5; 
• Haver completado pelo menos quatro semestres de estudos;  
• Ter conhecimento comprovado no idioma espanhol; 
• Passar por processo de avaliação no Curso e da Assessoria de Relações Internacionais; 
• Demonstrar condições de assumir os custos envolvidos na viagem. 

 

O(a) candidato(a) deverá agendar um horário para fazer a inscrição com a Profa. Liziane Normann Ew, e-mail: 
Liziane.normann@metodistadosul.edu.br  e apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição na sala 
B110, campus IPA, no dia agendado:  
� Carta de recomendação acadêmica de um professor do curso; 
� Uma carta pessoal explicando as razões e expectativas de participar do intercâmbio em espanhol; 
� Histórico escolar (pode ser impresso no CAE virtual); 
� Preencher ficha de inscrição no ato; 
� 2 fotos (tamanho passaporte); 
� Declaração de imposto de renda do responsável ou próprio. 

(não serão aceitos documentos entregues posteriormente) 
Obs: O IPA não se responsabilizará caso os/as alunos/as selecionados/as não obtenham o visto para o 
México. 
 
A lista dos alunos selecionados será divulgada através de Edital a ser publicado no Portal da Instituição e por 
e-mail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profa. Liziane Normann Ew 
Assessoria de Relações Internacionais 

Profa. Dra. Liciane Rossetto 
Coordenadora da Graduação 

 
 
 
 
 
Para mais informações sobre oferta acadêmica : WWW.umad.mx  
Sobre a cidade de Puebla : WWW.turismopuebla.gob.mx   
 

Datas Limites 
 

Inscrições 
Até o dia 29 de setembro 

 
Resultado Final 

No dia 15 de outubro 
 


