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AREANDINA SIN FRONTERAS VIRTUAL  

Intercambio académico en línea 

 

 

Pelo presente instrumento, a Assessoria de Relações Internacionais 

informa a abertura das inscrições para o intercâmbio virtual oferecido pela 

Fundación Universitaria del Área Andina a alunos de graduação de cursos 

selecionados, a ser realizado durante o primeiro semestre de 2021.  

 

 

1. Das condições do programa 

 

A Fundación Universitaria del Área Andina, localizada na Colômbia, 

oferece para o primeiro semestre de 2021 o programa de intercâmbio 

virtual “Areandina sin Fronteras Virtual”, no qual alunos de graduação de 

suas instituições parceiras terão a oportunidade de cursar duas disciplinas 

de cursos selecionados. A participação no programa dará acesso ao aluno 

às disciplinas e à biblioteca virtual por meio de suas plataformas. 

Não há nenhum custo para participar do intercâmbio e não é necessário 

trancar a matrícula na instituição brasileira.  

Apenas será necessário trancar alguma disciplina no Brasil caso a 

disciplina escolhida na Colômbia seja ministrada no mesmo 

horário. 

 



 

 

2. Da Elegibilidade 

Para concorrer à vaga é necessário cumprir os seguintes requisitos: 

● Ser aluno regular matriculado em algum curso de graduação de 

uma instituição da Rede Metodista no Brasil; 

● Ter proficiência ao menos intermediária em espanhol; 

● Ser aluno de curso de graduação equivalente ao curso oferecido 

pelo programa de intercâmbio; 

● Ter na grade curricular de seu curso disciplina equivalente à 

escolhida para cursar durante o intercâmbio. 

 

 

3. Do Período de Intercâmbio 

 

As aulas ocorrerão de 08.02.2021 a 05.06.2021. 

 

 

4. Das disciplinas e cursos participantes 

 

A universidade disponibiliza disciplinas dos seguintes cursos: 

● Administración de Empresas 

● Comunicación Audiovisual y Digital 

● Contaduría 

● Derecho 

● Entrenamiento Deportivo 

● Fisioterapia 

● Instrumentación Quirúrgica 

● Enfermería 

● Medicina 

● Mercadeo y Publicidad 

● Negocios Internacionales 

● Odontologia 

● Optometría 

● Psicología 

● Tecnología en Radiología de Imágenes 



 

 

Para saber quais são as disciplinas, bem como ter acesso a mais detalhes 

sobre cada uma delas, verifique o catálogo completo. 

 

 

5. Da Inscrição 

 

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e enviá-la ao e-mail 

internacional de sua instituição até 25.11.2020. 

No caso de dúvidas, entre em contato pelo mesmo e-mail: 

UMESP - ari@metodista.br  

UNIMEP - internacional@unimep.br  

 

 

 

 

Piracicaba, 13 de novembro de 2020. 
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