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O

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA
FACULDADE INTERNACIONAL SIGNORELLI E UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

PROJETO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA ENTRE BRASIL E ARGENTINA

BJETIVO

Oferecer aos estudantes dos cursos de Administração e Pedagogia da Faculdade Internacio-
nal Signorelli a oportunidade de cursar o próximo semestre (março a julho/11) na Universidad 
Nacional de Cuyo, situada na cidade de Mendoza – Argentina, com reconhecimento total ou 
parcial das atividades acadêmicas realizadas naquela Universidade. 

DESTINATÁRIOS

Estudantes regularmente matriculados nos cursos de Administração e Pedagogia que apre-
sentem bom rendimento acadêmico.

REQUISITOS

Ter sido aprovado em todas as disciplinas dos semestres anteriores; ▪
Ter CR igual ou superior a 7,0; ▪
Estar cursando o 2º período em diante.  ▪
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EXECUÇÃO DA MOBILIDADE

Próximo semestre: março a julho/11.

VAGAS

1 vaga para um estudante de Administração para estudar na Faculdade de Ciências  ▪
Econômicas
1 vaga para um estudante de Pedagogia para estudar na Faculdade de Educação Ele- ▪
mentar e Especial
1 vaga para um estudante de Pedagogia para estudar na Faculdade de Filosofi a e Le- ▪
tras 

Total: 03 vagas

OFERTA ACADÊMICA

O estudante cursará disciplinas pré-selecionadas pela Universidad Nacional de Cuyo – UN-
Cuyo, após serem estabelecidas as equivalências com a matriz curricular da Faculdade Inter-
nacional Signorelli. A Faculdade Internacional Signorelli colaborará na seleção das disciplinas 
conforme a trajetória acadêmica do estudante. 

BOLSA

1.A Universidade Nacional de Cuyo oferece uma bolsa que cobre alojamento e hospedagem 
durante todo o semestre. O estudante abrirá uma conta em Mendoza onde será depositado 
um valor mensal para as referidas despesas.

2. As matérias serão cursadas na UNCuyo gratuitamente.

3. A Faculdade Internacional Signorelli oferece ajuda econômica de R$ 350,00 (Trezentos e 
cinqüenta reais) por mês para cada aluno;

4. As passagens (ida em fevereiro e volta em julho) serão pagas pela Faculdade Internacional 
Signorelli, que também será responsável pelo Seguro Saúde. 

5. O estudante será responsável por providenciar seu Passaporte e pelos custos de visto na 
chegada em Mendoza. 
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INSCRIÇÕES

Para inscrever-se, os interessados deverão acessar o site da Faculdade e preencher o formu-
lário que está na página principal. 

Data da abertura do edital: 09/09/10 ▪
Data de encerramento das inscrições: 30/09/10 ▪

SELEÇÃO

Passo 1 – Após enviado o formulário pela internet, o candidato deverá entregar na Asses-
soria de Relações Internacionais um envelope contendo: 

Ficha de inscrição impressa e assinada ▪
Carta de intenção de uma lauda, onde conste sua motivação para participar do projeto,  ▪
bem como sua visão da internacionalização da educação superior e a importância da mo-
bilidade para o próprio estudante e para a instituição – motivação acadêmica e pessoal
Curriculum Vitae ▪

Passo 2 – Entrevista com Coordenação do curso, Assessoria de Relações Internacionais e 
Direção da Faculdade Internacional Signorelli, onde serão avaliados:

desempenho acadêmico, experiência prática, conhecimento do idioma espanhol (podendo  ▪
haver prova de nivelamento), conhecimento básico em informática, condição fi nanceira 
de manter-se em Mendoza conseguindo pagar suas mensalidades no Brasil, desenvoltura, 
dinamismo, perfi l. 

Passo 3 – Entrevista com o Presidente do Grupo Educacional Signorelli

Passo 4 – Apresentação da seguinte documentação:
Cópia de Documento de Identidade e Passaporte (se não tiver Passaporte, deverá enca- ▪
minhar imediatamente após o resultado da seleção)
Comprovante de Estudante Regular ▪
Histórico Escolar ▪
Carta de Recomendação Acadêmica (assinada por um professor da Faculdade Interna- ▪
cional Signorelli) 
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APÓS A SELEÇÃO

O estudante deverá providenciar seu passaporte e entregar cópia juntamente a toda a  ▪
documentação exigida pela UNCuyo.
 O estudante deverá celebrar um acordo bilateral com a Faculdade Internacional Signo- ▪
relli, comprometendo-se a participar, juntamente à Assessoria de Relações Internacionais, 
em atividades que proporcionem e melhorem aspectos dos programas de mobilidade da 
Instituição. Essa participação será considerada como uma transferência da experiência 
acumulada em outro país. 

DURANTE A PERMANÊNCIA NA ARGENTINA

O estudante deverá enviar relatório mensal com as atividades desenvolvidas na UNCuyo  ▪
naquele período.

AO RETORNAR À FACULDADE INTERNACIONAL SIGNORELLI

O participante da mobilidade deverá estender a todos os estudantes do seu curso o co- ▪
nhecimento adquirido durante a mobilidade, relatando todas as atividades acadêmicas 
e culturais desenvolvidas em Mendoza durante o semestre.

JUSTIFICATIVA

Este projeto responde às atuais exigências da Política Educativa Universitária no marco da 
Internacionalização da Educação Superior. 

A dinâmica mundial de incremento da comunicação e do conhecimento das problemáticas que 
são compartilhadas entre os países está promovendo a integração de equipes interdisciplinares, 
com acadêmicos e profi ssionais de diversas nacionalidades, que trabalham nas suas Instituições 
ou viajam a outras instituições ou países. 

A isso se acrescenta que é necessário o desenvolvimento de paradigmas educativos que 
ajudem às pessoas a enfrentar os acelerados desenvolvimentos tecnológicos e a necessidade de 
inovação. Hoje é necessário desenvolver a capacidade de aprendizagem durante toda a vida para 
manter-se à altura dos novos desenvolvimentos. Isso gera a demanda de contar com mecanismos 
para o reconhecimento do aprendizado adquirido pela experiência ou por conta própria. 

Essas demandas exigem às Instituições de Educação Superior uma formação acadêmica que 
desenvolva nos educandos uma série de competências gerais e específi cas relacionadas com a 
vida e com o exercício profi ssional.
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Nesse marco surgem conceitos como: a cooperação internacional e a integração regional. 
A cooperação internacional universitária se refere ao conjunto de atividades realizadas entre 
instituições que através de múltiplas modalidades implica uma associação e colaboração em 
temas de política e gestão institucional; a formação, a pesquisa, a extensão e a vinculação para o 
mútuo fortalecimento e a projeção institucional; a melhora da qualidade da docência; o aumento 
e a transferência do conhecimento científi co tecnológico; e a contribuição à cooperação para o 
desenvolvimento. 

INFOMAÇÕES ADICIONAIS:
CLÁUDIA BERNARDI – ASSESSORA DE RELAÇÔES INTERNACIONAIS 
ari@signorelli.srv.br/ 3312.3003

Atenciosamente

Prof. Luiz Annunziata Neto
Diretor de Ensino Superior

Faculdade Internacional Signorelli

Prof. Ms. Hércules Pereira
Diretor Geral

Faculdade Internacional Signorelli


