EDITALNº 02/2016

SemesterAbroad- DeVry University
O Grupo DeVry Brasil, holding de atuação no ensino superior situado na Rua Antônio Gomes Guimarães, 150,
Dunas, Fortaleza – Ceará, anuncia que estarão abertas no período de 15 a 31 de março de 2016 em Belém-PA,
Belo Horizonte- MG, Brasília- DF, Campinas-SP, Caruaru-PE, Fortaleza-CE, João Pessoa-PB, Manaus-AM,
Recife-PE, Rio de Janeiro- RJ, São Luiz-MA, Salvador-BA e São Paulo- SP, Teresina-PI, as inscrições para o
semestre 2016.2 do Programa Semester Abroad.

I.

DO PROGRAMA

1. O SemesterAbroad é um programa de intercâmbio para estudantes de graduação e pós-graduação, no qual
o aluno poderá estudar até 01 semestre letivo (equivalente a 4 meses), setembro a dezembro de 2016 na
DeVry University no campus de Fremont, na Califórnia.
2. O aluno paga a mesma mensalidade que ele paga no Brasil.

3. Os créditos das disciplinas cursadas em Fremont podem ser aproveitados no Brasil, por meio de um
Acordo de Equivalências de disciplinas entre o Coordenador do Curso da DeVry Brasil, aluno e DeVry
University.
4. Alunos com FIES e PROUNI podem participar.

II. DA ELEGIBILIDADE
1. Para participar do SemesterAbroad, o candidato deve:
a) Ter nacionalidade brasileira
b) Estar cursando no mínimo o segundo período de graduação ou MBA
c) Estar devidamente matriculado na DeVry Brasil no semestre vigente do programa
d) Ter inglês avançado
e) Apresentar Atestado de Capacidade Financeira equivalente a U$D7,500
f) Solicitar visto J1
g) Estar em dia com suas obrigações financeiras

III.
DAS VAGAS
1. Serão oferecidas 25 vagas para a edição de 2016.2 do programa.
IV.
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1. Caso haja número de candidatos maior do que a oferta de vagas, os candidatos com as melhores notas
médias globais serão selecionados de acordo com a respectiva área de estudo:
1. 5 vagas para cursos da área de Gestão, Comunicação e Educação
2. 5 vagas para cursos da área de Jurídica
3. 5 vagas para cursos da área de Exatas
4. 5 vagas para cursos da área de Saúde
5. 5 vagas para cursos de MBA
2. A ocupação destas vagas fica restrita ao cumprimento dos requisitos citados no parágrafo 2 e seus itens.
1

3. Na hipótese de vagas por área/curso não serem preenchidas, candidatos das outras áreas/cursos listadas
acima poderão vir a preencher a(s) vaga (s) remanescente (s)
4. Caso haja candidatos empatados tanto na área de estudo como na nota média global, o candidato que está
no semestre mais avançado será selecionado.
V. DA INSCRIÇÃO
1. As inscrições serão realizadas no período de 15/03/2016 a 31/03/16.
2. A ficha de inscrição ficará disponível no blog DeVry pelo mundo no link
http://pelomundo.devrybrasil.edu.br/
3. Os seguintes documentos devem ser anexados no momento da inscrição:
a. Histórico escolar do último nível de formação (ensino médio ou graduação), incluindo o original e a
tradução juramentada;
b. Histórico escolar atual (o original e a tradução juramentada);
c. Opcional: Comprovante de proficiência em língua inglesa (mais informações no item 4).
4. Não serão aceitos históricos sem a validação do NAA, ilegíveis ou incompletos.
5. A inscrição será analisada pelo International Office. Se as informações e documentos fornecidos estiverem
corretos, o aluno receberá em seu e-mail, fornecido no ato da inscrição, solicitação para enviar a seguinte
documentação:
a. Atestado de Idoneidade Financeira do seu banco, em português e inglês (Statement of Financial
Support), em REAIS (R$) equivalente a pelo menos U$D7.500 (exemplos de documento no final
deste documento);
b. Cópia do Passaporte com validade mínima até 31/07/2017.
6. Os documentos listados acima são condição imprescindível para obtenção do visto J1 junto ao Consulado
Americano e, consequentemente, para a participação do aluno no programa.
7. Os documentos listados acima devem ser enviados para o e-mail do International Office
(international@devrybrasil.edu.br) até o dia 15 de abril de 2016 impreterivelmente.
8. O candidato que não respeitar o prazo listado acima estará automaticamente eliminado do processo
seletivo.
9. O período de inscrição não será prorrogado e não será possível realizar inscrições de candidatos fora do
período estabelecido.
VI.
DO TRADUTOR JURAMENTADO
1. As traduções juramentadas português-inglês devem ser feitas por tradutor público.
2. A lista de tradutores está disponível no site da Junta Comercial do seu Estado.
3. Seguem sugestões de tradutores que já realizaram trabalhos para participantes de edições anteriores:
a) Fortaleza: Anselmo Felizola Salmito
Telefone: (85) 8801.5104
E-mail: salmito@globo.com
b) Salvador:Denice Maria de Figueredo Santos
Telefone: (71) 3264-5635
E-mail: badegajas@uol.com.br
c) Demais regiões:Antonio Dari Antunes Zhbanova
E-mail:dari.zhbanova@gmail.com
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VII.
1.

2.
3.

4.

DO ATESTADO DE IDONEIDADE FINANCEIRA (STATEMENT OF FINANCIAL
SUPPORT)
Atestado de Idoneidade Financeira é uma declaração emitida pelo banco que indica evidências de fundos
suficientes por parte do seu responsável financeiro (seja o candidato ou algum parente) para custear as
despesas durante os estudos nos EUA.
É requisito imprescindível para obtenção de visto junto ao Consulado dos Estados Unidos.
Esta declaração deve: (exemplos seguem no final deste documento)
a. Estar no timbre do banco;
b. Incluir a data (esta data tem que ser no máximo 09 meses antes da data do começo do programa);
c. Ser em inglês (pode ser também em português, mas, neste caso, tem que ser acompanhado pela
tradução juramentada em inglês);
d. Expressar o valor total da conta em REAIS (R$), mostrando evidência de fundos mínimos
equivalentes a U$D7.500;
e. Ter a assinatura e/ou carimbo do banco.
Em substituição ao Atestado de Idoneidade Financeira, o candidato poderá optar pelo extrato original do
banco contendo assinatura e carimbo do Gerente da Conta, acompanhado de tradução juramentada do
mesmo.

VIII. DA COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTOS EM LÍNGUA INGLESA
1. A participação no programa exige nível avançado de inglês.
2. A proficiência em língua inglesa poderá ser comprovada através de uma das formas abaixo:
a. TOEFL IBT,
b. TOEFL Computer Based
c. TOEFL Paper Based
d. IELTS
e. iTEP Academic Plus
3. Para comprovar o resultado nos testes listados acima, é preciso apresentar no momento da inscrição, o
“official score report” (documento encaminhado pelo correio).
4. Não será aceito “printscreen” do site da referida certificação.
5. A prova precisa ter sido realizada no máximo 2 anos antes do início do intercâmbio.
6. Para mais informações sobre exames de proficiência em inglês, acesse os links:
•
•

http://www.ets.org/toefl
http://www.ielts.org

7. Pontuação mínima exigida para participar do Programa SemesterAbroad:
PONTUAÇÃO MÍNIMA
EXAME

GRADUAÇÃO

MBA

TOEFL IBT
TOEFL Computer
Based
TOEFL
PaperBased
IELTS
iTEPAcademicPlus

61

79

190

213

500

550

6,0
4.0

6.0
4.5

8. Para os candidatos que não possuem nenhuma comprovação de proficiência listada acima, será oferecida
prova a ser aplicada em cada IES da DeVry Brasil após entrega de passaporte e Atestado de Idoneidade
Financeira
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9. Esta prova será gratuita na primeira tentativa.
10. O exame dura entre 2 a 3 horas e acontecerá em dia e hora determinado pelo International Office.
11. É necessário levar seu próprio laptop e fones de ouvidos.
12. O aluno que não atingir a pontuação mínima na primeira tentativa, poderá tentar uma segunda e última
vez.
13. Para tentar na segunda vez, o aluno deverá pagar R$60 para uma segunda tentativa.
14. Para ver exemplos das perguntas da prova, acesse:
a. http://media.collegeboard.com/digitalServices/pdf/accuplacer/accuplacer-sample-questions-forstudents.pdf
Páginas 15-21 mostram exemplos (ESL Reading Skills, ESL Sentence Meaning, ESL Language Use).
Há um componente de escuta (listening) também.

PONTUAÇÃO MÍNIMA

IX.

ESL ALL

GRADUAÇÃO

MBA

Test
Reading

Pontuação
mínima
74

Pontuação
mínima
90

Listening

65

75

Sentence

81

90

Essay
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DA HOSPEDAGEM
a. Os alunos poderão hospedar-se no hotel Extended Stay America que fica a 10 minutos de carro
do campus.
b. O aluno é responsável pela reserva do apartamento e pagamento mês a mês
c. Nos apartamentos há cozinha completa.
d. O valor por mês em apartamento duplo fica em torno de U$D1200- U$D1500 por aluno.
e. Está incluso no aluguel:
-Academia
–Lavanderia/
- Piscina
- Wi-fi
- Café da manhã estilo grab’n’go

f. Para mais informações sobre valores e reservas, ligar para +1 800-804-3724 e escolher a opção de
hospedagem
em
UNION
CITY
ou
acesse:
http://www.extendedstayamerica.com/hotels/ca/oakland/dyer-st
g. Endereço: 31950 Dyer St., Union City, CA 94587
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X.
DO SEGURO SAÚDE
1. Os candidatos devem apresentar seguro juntamente com o envio dos formulários de matrícula para a
DeVry University.
2. O documento deverá ter as condições descritas na tabela abaixo em inglês. Caso não esteja, é necessário
apresentar tradução juramentada do mesmo.
3. O seguro deve contemplar:
DESCRIÇÃO
Medical benefits per accident or illness/ assistência
médica por doença ou acidente
Repatriation of remains/ repatriação funerária
Repatriação médica/ medical evacuation
Deductible/franquia

VALOR
U$D 100,000
U$D 25,000
U$D 50,000
Máximo U$D 500

XI.
DO ACORDO DE EQUIVALÊNCIAS E VOLTA AO BRASIL
1. Para que as disciplinas cursadas na DeVry University possam ser aproveitadas, é realizada uma análise
do histórico de cada aluno observando quais disciplinas ainda devem cursadas na DeVry Brasil e quais
serão ofertadas na DeVry University.A partir daí, é feito um Acordo de Equivalências que será assinado
pelo aluno e pelo coordenador do curso com aprovação da DeVry University.
2. Dependendo do seu curso e semestre, não há garantia de aproveitamento de disciplinas obrigatórias.
3. A oferta de cursos no campus de Fremont está sujeita a alterações semestrais.
4. Para inserir as disciplinas cursadas em seu histórico da DeVry Brasil, o aluno deve dirigir-se ao NAA
munido do Acordo de Equivalências assinado antes de sua viagem e o histórico escolar da DeVry
University com selo do Consulado Brasileiro nos Estados Unidos e respectiva tradução juramentada para
que suas disciplinas sejam inseridas em seu histórico escolar da DeVry University.
XII. DOS CURSOS
1. Alunos matriculados regularmente nos cursos de graduação e em qualquer curso de MBA podem
candidatar-se ao Semester Abroad a partir do segundo período.
2. As áreas de estudo oferecidas em Fremont são:
a. Administração e Gestão;
b. Ciências da Informação e Engenharia;
c. Gestão Hospitalar;
d. Ciências Sociais e Humanidades;
e. Mídia e Tecnologia.
3. Mais informações sobre os cursos em Fremont:
a. Graduação: http://www.devry.edu/universities/us-locations/california/fremont-campus.html
b. MBA:http://www.keller.edu/graduate-school-campus-locations/california/fremont-campus.html
XIII. DAS AULAS E DO SEMESTRE LETIVO
1. Na DeVry University o ano letivo é dividido em sessions, que duram 8 semanas cada.
2. Os alunos do SemesterAbroad estudam em 2 sessions, que corresponde ao semestre aqui no Brasil:
Semestre 01

Semestre 02

Março- Abril
Maio- Junho

Setembro - Outubro
Novembro- Dezembro

3. As disciplinas têm, geralmente, entre 3 e 4 créditos e pode-se cursar no máximo 6 créditos por sessão e
15 créditos no total do programa para cursos de graduação.
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4. Alunos de MBA cursam no máximo 6 e no mínimo 3 créditos por sessão e máximo de 12 créditos no
total.
5. Recomenda-se que os alunos de graduação cursem, no máximo, 5 disciplinas e alunos de MBA, no
máximo, 4.
6. Para 2016.2, as aulas iniciam dia 29 de agosto e finalizam dia 18 de dezembro.
XIV. DO CRONOGRAMA
Atividade

Prazo

Inscrições

15 a 31 de março

Entrega da Carta de Idoneidade Financeira e
cópia do passaporte ao International Office

Até 15 de abril

Prova de inglês na faculdade

Até 30 de abril

Seguro saúde e formulários devidamente
preenchidos enviados para a DeVry University

até 15 de maio

Provas nivelamento DeVry University

a ser agendada pela equipe da DeVry University
após entrega dos formulários

Assinatura do Acordo de Equivalências

Até 20 de agosto

Visto em mãos

Até 30 de julho

Assinatura de documentos finais junto ao
International Office

Até 10 de agosto

Chegada em Fremont

Última semana agosto

*Os prazos descritos acima podem sofrer alteração sem aviso prévio.
* Caso o aluno ainda não possua passaporte na referida data, deve enviar comprovante de agendamento de entrevista na
polícia federal.

XV. DOS CUSTOS
1. Os custos podem ser divididos em 4 categorias:
a. Mensalidade: você paga a mesma mensalidade no Brasil, que corresponde ao semestre cheio;
b. Custos de viagem: estas despesas incluem custos de visto, passaporte, viagem e hotel para tirar o visto;
c. Custos de material didático: Estes custos são divididos em 06 parcelas que serão enviados para o aluno
em forma de boleto e pagos em Real;
d. Gastos pessoais: seguro viagem, lavanderia, turismo e compras que você poderá fazer enquanto
estiver na Califórnia.
2. É de inteira responsabilidade do aluno gastos com visto, passagens aéreas, passaporte, hospedagem,
seguro viagem e quaisquer outros não listados aqui.
3. Custos de visto:
a) Taxa de solicitação de visto custa $160
b) Taxa SEVIS, necessária a todos os intercambistas, custa $180
4. Média de custos de material didático
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a) Material didático:
• 1 disciplina pode variar entre $50 a $80 em gastos com material didático que é fornecido em
formato digital.
• Se o candidato optar por cursar 4 disciplinas, pagará no máximo $360 de material didático no total
do programa
b) Taxa de estudantil por mês:
• Referentes a custos de atividade estudantil: $10
5. Simulação Mensal e Total do Programa:
CUSTOS ANTES DA VIAGEM
PASSAPORTE
VISTO
TAXA SEVIS
PASSAGEM RECIFE
ESTADIA RECIFE
SEGURO SAÚDE
TRADUÇÃO JURAMENTADA
TOTAL

REAL
R$
257,25
R$
640,00
R$
720,00
R$
400,00
R$
200,00
R$ 2.000,00
R$
250,00
R$ 4.467,25

DOLAR
$
64,31
$
160,00
$
180,00
$
100,00
$
50,00
$
500,00
$
62,50
$ 1.116,81

SIMULAÇÃO MENSAL E TOTAL SEMESTER ABROAD
MATERIAL DIDÁTICO PARA 2 DISCIPLINAS
ATIVIDADE ESTUDANTIL
ALUGUEL QUARTO DUPLO
TOTAL MENSAL
TOTAL (4 MESES)
CUSTOS ANTES DA VIAGEM E SIMULAÇÃO TOTAL

REAL
R$
640,00
R$
80,00
R$ 5.200,00
R$ 5.920,00
R$ 23.680,00
R$ 28.147,25

DOLAR
$
160,00
$
20,00
$ 1.300,00
$ 2.280,00
$ 9.120,00
R$ 7.036,81

*R$1,00 = USD 4,00

6. Os custos citados acima podem sofrer alteração sem aviso prévio.

XVI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A DeVry Brasil não se responsabiliza pelo não recebimento de e-mails enviados. Cabe ao destinatário
informar corretamente seu e-mail no ato de inscrição, checar e gerenciar corretamente os filtros de SPAM
do seu provedor de e-mails.
2. Em virtude de necessidades eventuais, a DeVry Brasil reserva-se o direito de alterar qualquer informação
contida neste Edital, sendo lançado um aditivo notificando as informações alteradas.
3. Caso desista de sua vaga, só poderá candidatar-se novamente um ano após sua última desistência.
International Office
Francisca Suzana Cavalcante de Franca Lima
Supervisora de Assuntos Internacionais flima6@devrybrasil.edu.br
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