EDITAL DIR No 38/2021
PROCESSO INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA
DE BOLSAS DE ESTUDOS PARCIAIS DE CURTA
DURAÇÃO NAS UNIVERSIDADES EM NOVA
IORQUE, OFERTADO PELA STATE UNIVERSITY
OF NEW YORK.

O Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de
Assis mantidas pela Fundação Educacional Machado de
Assis - FEMA, no uso das suas prerrogativas
institucionais e legais, considerando o que determina o
Art. 10 do Regimento Unificado das Faculdades, torna
público o seguinte:

EDITAL
Art. 1º AS FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS, mantidas pela FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS/ FEMA, em parceria com Prof. Ricardo Britto (Doutor em
Administração pela FEA/USP - Responsável pelo processo seletivo da State University of New York, at
New Paltz/Albany) tornam público que o processo inscrições para o programa de bolsas de estudos
parciais de curta duração nas universidades em Nova Iorque, ofertado pela State University of New
York.
Art. 2º O programa é destinado aos alunos regulares dos cursos de graduação, ex-alunos,
professores e colaboradores das Faculdades Integradas Machado de Assis/FEMA.
Art. 3º O objetivo destes programas é oferecer a oportunidade de alunos graduandos de
aprofundar conhecimentos nas diversas áreas da Administração no período de férias, em conjunto com
o desenvolvimento do idioma inglês e uma experiência internacional - objetivos relevantes para
profissionais de ponta que buscam manter-se preparados para as oportunidades de empregabilidade
de um ambiente global de negócios.
Art. 4º Neste momento, são oferecidos os seguintes programas:
I - Strategic Thinking;
II - Marketing & Value Management;
III - Corporate Financial Management;
IV - Competitive Project Management
Art. 5º Estes programas oferecem um módulo de inglês para negócios gratuitamente, com
dupla certificação e dois contatos com executivos locais, sendo uma visita a empresa e uma visita

opcional à ONU New York.
Art. 6° Para alunos que desejam se desenvolver apenas no idioma inglês, a universidade
disponibiliza o programa Business English, voltado para o inglês para negócios.
Ar. 7º Os cursos têm as seguintes características:
I - Duração: Três semanas em janeiro ou julho, com aulas e atividades (contatos com
executivos e visitas a empresas) em período integral.
II - Idioma: Programa ministrado em inglês, exigindo grau de proficiência do nível
intermediário para avançado no momento da viagem.
III - Pré-requisitos: Ser estudante brasileiro, maior de 18 anos.
IV - Passaporte e visto: Não é necessário na documentação inicial para solicitar a
bolsa.
V - Carga horária:75 horas de aulas e 5 horas de atividades extra com aulas de
segunda a quinta-feira em janeiro e julho.
VI - Corpo docente: Professores Doutores com grande experiência acadêmica e
mercadológica.
VII - Certificação: Certificate in Executive Management, emitido pela State University of
New York e Business English Program, referente ao módulo de inglês para negócios.
VIII - Será oferecido um número limitado de bolsas de estudos parciais para os alunos
da FEMA.
Art. 8º Requerimento para o processo seletivo: os candidatos devem preencher o formulário
através do link no períodos de inscrição de 15 de março de 2021 a 04 de abril de 2021:
https://international.ibs-americas.com/ub-new-york-a1-02-03
Art. 9º Os alunos receberão uma bolsa de estudos parcial que cobre 70% do investimento do
programa. Os selecionados terão acesso a preços subsidiados na hospedagem, teste gratuito de
proficiência em inglês e outras orientações.
Art.10 Os interessados podem obter mais informações sobre os cursos e critérios de
concessão de bolsas através do endereço de e-mail: rbritto.usp@profbritto.com ou infosul@ibsamericas.com
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santa Rosa, RS 16 de março de 2021.

Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES
Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de Assis
Mantidas pela Fundação Educacional Machado de Assis - FEMA

