Relações Internacionais
O Centro Universitário São Camilo oferece intercâmbios acadêmicos para
os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação e pósgraduação do Centro Universitário promovendo experiências
enriquecedoras à comunidade acadêmica.

Veja abaixo as instituições-parceiras do Centro Universitário São Camilo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad San Sebastian – Chile
Universidad Central Chile – Chile
Universidade Valladolid – Espanha
Universidad Cádiz – Espanha
Centro de Humanización de la Salud San Camilo - Espanha
Marquette University – EUA
St Camillus Institute Milwaukee - EUA
Universidade Católica Portuguesa – Portugal

Além dos programas de Bolsas do Santander Universidades.

Processo de Inscrição

1- Editais
A divulgação dos Editais é realizada no site
da São Camilo ou nos murais do Campus. Os
editais geralmente abrem em março/abril
para estudar fora no segundo semestre do
ano letivo e setembro/outubro para o
primeiro semestre do ano seguinte. Caso
haja o lançamento de um outro Edital fora
desta época, a São Camilo fará a divulgação.

2 – Inscrição
A inscrição é feita na Central de
Atendimento Acadêmica do seu Campus.

3- Confirmação
Após o lançamento do Edital, os alunos que
realizaram sua inscrição na Central de
Atendimento deverão confirmar seu
interesse em participar do intercâmbio. Para
isso deverão aguardar o contato e entregar
os documentos solicitados no Edital para a
Responsável de Assuntos Internacionais no
Centro Universitário.

4- Entrevista
Os candidatos passarão por uma entrevista com a
Coordenação do curso e com a Responsável pelos
Assuntos Internacionais. Se necessário, também será
realizado uma prova de proficiência do idioma
solicitado no Edital.

5- Resultado Parcial
Todos os candidatos que cumprirem com os prérequisitos, seguirem todas as regras das etapas
anteriores e atingirem o nível mínimo da prova de
proficiência em língua estrangeira e da análise
acadêmica, estarão aprovados para a próxima etapa.

6 – Divulgação do Resultado
Será divulgado a lista de alunos aprovados para o
intercâmbio nas Centrais de Atendimento
Acadêmico tanto como no mural de Editais do site e
dos Campus.
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