Como ser um estudante
internacional?
Saiba mais sobre o Programa de Mobilidade Acadêmica
Internacional – ProMAI

O que é o ProMAI?
O Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional (ProMAI) é oferecido
para os alunos regularmente matriculados nos cursos de Graduação do
Grupo Tiradentes que querem viver outras experiências acadêmicas e de
integração aos diversos contextos e cenários internacionais, e dessa forma
adquirir novos conhecimentos, competências e habilidades pertinentes à
carreira profissional e à sua formação enquanto cidadão do mundo.
O estudante em mobilidade tem a oportunidade de estudar por um
semestre (ou dois, se opta pela renovação) em uma das Instituições de
Ensino Superior (IES) estrangeiras conveniadas ao Grupo Tiradentes, cuja
oferta de vagas é descrita em cada edital.
Ao realizar a mobilidade, o aluno não fica com status de trancamento ou
abandono, mas de “aluno em mobilidade” e, assim, não prejudica o seu
histórico – pelo contrário, só o enriquece. Antes de viajar, o aluno prepara,
junto ao seu coordenador de seu curso, um contrato de estudos no qual
seleciona as disciplinas a serem cursadas no exterior e, simultaneamente,
as disciplinas do seu curso de origem com as quais realizará equivalência.

Quais são os pré-requisitos para participar?

✘ Ser maior de 18 anos, residente e domiciliado no Brasil;
✘ Estar regularmente matriculado em uma das instituições

do Grupo
Tiradentes e, no momento da candidatura, ter realizado entre 20% e
80% dos créditos de seu curso;

✘ Apresentar

bom rendimento acadêmico, com média geral igual ou
superior à média do semestre do curso no qual está matriculado;

✘ Não

estar inadimplente financeiramente nem responder a algum
processo disciplinar com a instituição na qual está matriculado.

Como funciona o processo de seleção?
Além dos pré-requisitos básicos já mencionados, os critérios são:

✘ Média geral uniformizada;
✘ Total de créditos cursados;
✘ Títulos e certificados de

pesquisa e extensão e seus devidos
documentos comprobatórios – isto é, atividades extracurriculares, por
exemplo: estágio não obrigatório, participação em Empresa Júnior,
iniciação em pesquisa científica, etc.

✘ Comprovativo

de trabalho voluntário de caráter social – este é um
ponto ao qual recomendamos que o estudante se atente, pois não
costuma ser feito tão corriqueiramente, mas é significativo no processo
de seleção, já que é muito relevante para as universidades
estrangeiras, e para o currículo acadêmico e profissional como um
todo.

Quais são as regras durante a mobilidade?
O estudante, ao iniciar sua mobilidade em uma instituição estrangeira, deve:

✘ Continuar pagando normalmente as suas mensalidades da instituição
na qual é matriculado – por outro lado, fica isento de mensalidades na
universidade de destino;

✘ Enviar o Certificado de chegada até 7 dias após chegar na instituição;
✘ Preencher um relatório mensal até o 15º dia de cada mês;
✘ Ser aprovado em pelo menos 2/3 das disciplinas cursadas;
✘ Enviar o Histórico Oficial emitido pela instituição estrangeira ao final do
intercâmbio;

✘ Enviar o Certificado de frequência ao final do intercâmbio.

Bolsas e gastos
Em cada edital é oferecida, pelo Grupo Tiradentes, uma bolsa no valor de
R$5000 paga em parcela única aos 30 primeiros selecionados (8 bolsas por
país), a fim de auxiliar os estudantes nos custos, que são basicamente as
passagens de ida e volta, o seguro-saúde, as despesas com o visto, o
alojamento, transporte e alimentação.
Os custos variam muito de acordo com o país e a cidade de destino países da Europa têm o custo de vida muito maior que os da América
Latina, por exemplo, assim como as capitais costumam ser mais caras que
as cidades menores.
Além disso, há casos em que a instituição estrangeira oferece a
possibilidade de uma residência universitária, que normalmente é menos
custosa que outras formas de alojamento. De todo modo, recomenda-se
que o estudante interessado pesquise sobre estas possibilidades para que
melhor possa se organizar financeiramente.

Ficou interessado?
Confira o passo a passo para aderir ao
programa e ser um estudante internacional

1) Esteja atento aos editais do ProMAI, eles costumam sair sempre no
começo do semestre letivo, para que o aluno viaje no semestre seguinte.
Se, por exemplo, se você tem interesse em viajar em 2020.1, fique atento
ao edital de 2019.2. A dica é já ir visualizando os editais anteriores,
disponíveis no site https://www.grupotiradentes.com/international.
2) Pesquise sobre as universidades e países dispostos para o seu curso
para então selecionar sua opção de preferência, assim pode entender
mais sobre os custos de vida nas cidades, como funciona o alojamento,
entre outros pontos decisivos aos objetivos da sua mobilidade.
3) Preencha sua ficha de inscrição, e, junto com ela, traga para a
Coordenação de Relações Internacionais os documentos solicitados
dentro do prazo estipulado no edital. Estes documentos geralmente são:
cópia do passaporte (caso não possua, do protocolo de solicitação), cópia
do RG, declaração de débito, cartas de motivação e recomendação,
comprovação de nível do idioma (a depender da universidade que
pretende ir), e comprovação/certificados dos títulos alegados na ficha.

4) Ao ser selecionado pelo edital, você será convidado a uma reunião de
alinhamentos iniciais, na qual será pedido que assine o termo de adesão ao
programa.
5) Em seguida, com o auxílio da Coordenação de Relações Internacionais,
você inicia sua candidatura na universidade de destino, assim como, junto
ao seu coordenador de curso, o contrato de estudos com as disciplinas a
serem cursadas.

6) Após aceitação pela universidade de destino, é liberada sua carta de
aceite, com a qual você solicitará o seu visto.
7) Nesse período, a Coordenação de Relações Internacionais realiza uma
segunda reunião de alinhamento com os alunos, para tratar de mais
detalhes pertinentes, como a solicitação do status de mobilidade.
8) Com o visto, as passagens e o seguro-saúde e mãos, você já estará
pronto para embarcar na sua experiência internacional!

Ainda tem dúvidas?
Entre em contato com conosco!
E-mail: international@unit.br.
Telefones:
Unit/SE: (79) 3218 – 2284
Unit/AL: (82) 3311-3142
Facipe: (81) 3878-5107

