Procedimento para Recebimento de alunos estrangeiros - 2019 1º e 2º semestres
O Centro Universitário Municipal de Franca, Uni-FACEF, informa que estão abertas inscrições para recebimento
de estudantes estrangeiros nos períodos de 2019, primeiro e segundo semestres.
Datas importantes (Data limite de inscrições):
1º. Semestre de 2019 (fevereiro a junho) – até dia 15 de outubro de 2018
2º. Semestre de 2019 (agosto a dezembro) – até dia 15 de maio de 2019
Lembramos que as disciplinas, em todos os cursos nos quais são oferecidas vagas, são lecionadas em português.
Dessa forma, espera-se que o estudante tenha compreensão, escrita e comunicação intermediária na língua.
As solicitações deverão ser feitas considerando que o estudante deverá escolher um dos semestres (todas as
disciplinas) do curso escolhido, conforme as matrizes curriculares que estão no site
(https://www.unifacef.com.br/graduacao/cursos/)
São ofertadas as matrizes curriculares de semestres ímpares no 1º. Semestre de 2019 e de semestre pares no 2º.
Semestre de 2019;
Não poderá haver diferença de mais de dois semestres entre o semestre de matrícula de origem do candidato e o
semestre que queira cursar na universidade de destino.
Não são recebidos estudantes nos últimos semestres dos cursos.
Os cursos que possuem vagas são:
Administração Diurno e Noturno
Ciências Contábeis
Comunicação Social
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Letras
Matemática (apenas 5º Semestre)
Psicologia
Sistema de Informação
Não há possibilidades de alojamento na Universidade e todos os custos com alojamento e alimentação deverão ser
custeados pelo estudante. Não há oferta de bolsas de estudo para esta finalidade.
Documentos que devem ser enviados para Concorrer a vaga de mobilidade:
- Formulário de solicitação (Anexo A)
- Carta da universidade de origem, solicitando que o estudante concorra à vaga.
- Carta de motivação escrita pelo estudante
- Carta de recomendação de um professor
- Histórico escolar com notas e disciplinas já cursadas
- Foto 3x4 Digitalizada
- Planos de ensino de todas as disciplinas já cursadas na universidade de origem
- Declaração de matrícula na universidade de origem.
Todos os documentos deverão ser enviados em um arquivo único em pdf para o e-mail: internacional@facef.br
A/C de Profa. Thalisa Maria Jati Gilberto.
É de responsabilidade do estudante, verificar as vacinas exigidas pelo Ministério da Saúde Brasileiro, para
adentrar em nosso território, bem como todos os trâmites relativos à visto de entrada.
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Anexo A
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
PROGRAMA DE MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL
CANDIDATURA DE ESTUDANTES
1. Dados pessoais
Nome completo:
Data de nascimento
Estado civil:
Nacionalidade:
Tipo sanguíneo:
Passaporte número:
Vigência:
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone com código do país:
Telefone celular com código do país:
e-mail:
2. Informações acadêmicas:
Universidade de origem:
Curso:
Semestre:
3.A universidade de origem possui convênio com o Uni-FACEF?
( ) Sim
( ) Não
4. Período de permanência:
( ) 1º. Semestre (fevereiro a julho)
( ) 2º. Semestre (agosto a dezembro)
5. Semestre do curso da universidade de destino:
6. Língua materna:
7. Nível de proficiência em língua estrangeira:
Língua
Básico
Português
Inglês
Francês
Outro:

Intermediário

Avançado
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8. Em caso de emergência avisar:
Nome:
Endereço:
Parentesco:
Telefone de contato com código do país
e-mail:
9. Dados do Departamento de relações internacionais da Instituição de origem:
Nome:
Cargo:
E-mail:
Telefone:
Assinatura

Local e data

Assinatura do estudante
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