Edital - Bolsa de Mobilidade Estudantil - 2021

University Stefan cel Mare of Suceava - Romênia

Pelo presente instrumento a Assessoria de Relações Internacionais informa a
existência de uma vaga para um aluno da Pós-Graduação Stricto Sensu da
UNIMEP realizar um intercâmbio acadêmico na Romênia em 2021.

1. Da Universidade
A University Stefan cel Mare of Suceava (USV) é uma universidade pública da
cidade de Suceava, no norte da Romênia, fundada em 1990, mas cuja história
tem início em 1963. Foi consolidada como uma excelente instituição de ensino
superior em 2008, quando recebeu o prêmio de High Confidence Rating pela
agência romena que garante a qualidade do ensino superior no país.

Inovadora e complexa, a USV oferece mais de 100 programas de ensino (entre
graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado) para quase 10.000 alunos
distribuídos por 10 Faculdades. Além disso, também realiza pesquisas científicas
nas áreas de Ciências Econômicas, Ciências Técnicas, Engenharia e TI, Ciências
Naturais, Humanas e Saúde.

2. Da Elegibilidade
Para concorrer a vaga é necessário cumprir os seguintes requisitos:
-

Ser aluno regular matriculado em algum programa de Mestrado ou
Doutorado na UNIMEP em 2020;

-

Ter proficiência ao menos intermediária em inglês;

-

Ter possibilidade de passar 1 semestre estudando na Romênia.

3. Do Período de Intercâmbio
O intercâmbio deverá ocorrer durante o primeiro semestre de 2021.

4. Do Valor da Bolsa
O valor da bolsa de estudos é de €4.100 (euros), destinado a gastos pessoais
durante todo o período de intercâmbio, a ser recebido em até 3 dias após
desembarcar em Suceava.

5. Da Inscrição e Seleção
Os interessados em concorrer à vaga devem manifestar seu interesse por e-mail
ao international@unimep.br entre 17.08.2020 e 26.08.2020.
Posteriormente serão passadas as instruções para continuação do processo de
inscrição e seleção.

Piracicaba, 14 de agosto de 2020.
Assessoria de Relações Internacionais

