Edital de Abertura de Vagas para o Programa de Intercâmbio Cultural dos
colégios da Rede Metodista com a Universidade Batista da Califórnia
(CBU)
Pelo presente instrumento, a Rede Metodista de Educação por meio de sua
Assessoria Internacional torna pública a abertura de vagas para o programa de
intercâmbio cultural de língua inglesa com a CBU nos EUA.
Do Programa de Intercâmbio para o ano de 2020
O objeto do programa é o desenvolvimento de um curso intensivo de inglês e
cultura americana com atividades práticas e vivenciais no campus e fora dele
durante o período de 3 (três) semanas. O intercâmbio inclui a vivência em um
ambiente

familiar

norte-americano,

onde

ocorre

a

hospedagem

dos

participantes. Trata-se de um Summer Camp (acampamento de verão) que
utiliza tanto as instalações quanto os profesores da universidade para aulas e
outras atividades pedagógicas, sob a supervisão da Diretoria Internacional da
CBU.

Da Universidade Batista da Califórnia
A Universidade Batista da California é uma instituição de ensino confessional e
privada fundada no ano de 1950. Está localizada na Magnolia Avenue, no
número 8432, na cidade de Riverside, Califórnia.
Da quantidade de vagas
A quantidade mínima de participantes para organização do programa é de 12
estudantes e a máxima é de 24 estudantes.
Do processo e período de inscrições
O estudante interessado deverá proceder a sua inscrição no Colégio Metodista
onde está matriculado, por meio de manifestação de interesse e aceite dos
termos e condições de participação. A candidatura do estudante será
avaliada pelos coordenadores locais e, se aprovada, será encaminhada

pela escola à Assessoria de Relações Internacionais para efetivação. O
período de inscrições vai de 01/10/2019 a 11/11/2019.
Os alunos aceitos no programa deverão pagar a taxa de inscrição no valor de
U$ 500.00 até 18/11/2019 e já deverão proseguir para a compra de sua
passagem no voo indicado para o grupo.

Da aquisição da passagem e do pagamento do programa e custo total
A aquisição da passagem deverá ser feita no voo indicado pela organização do
programa, uma vez que os estudantes precisam viajar todos em único avião.
Para facilitar o proceso, é recomendável que os estudantes adquiram a sua
passagem na agência indicada para isso. No entanto, caso a família deseje
comprar de outra forma, deverá observar voo, companhia aérea, data e
horarios. É preciso garantir que o aluno viaje com o grupo: não haverá
acompanhamento da escola para alunos fora do grupo.
O custo do programa será de U$ 3650.00, sendo U$ 500 dólares no ato da
inscrição e os demais U$ 3150 deverão ser pagos até no máximo 45 dias antes
do inicio do programa, ou seja, em 12/05/2020. O valor da passagem aérea
está estimado em U$ 1100.

Do período de intercâmbio
O período do intercâmbio será de 29/06/2020 a 17/07/2020, viajando em
27/06/2020 e retornando em 19/07/2020.

Da elegibilidade
Estão elegíveis alunos do ensino médio que tenham boas notas, excelente
comportamento, apresentem proficiência na língua inglesa, estejam em bom
estado de saúde, concordem com as regras do intercâmbio e possuam
condições de arcar integralmente com os custos do programa.

Do regulamento e condições

Os estudantes, e suas famílias, candidatos ao programa precisam manifestar
concordancia com as seguintes premissas:
1. Trata-se de uma viagem de aprendizagem cujo objetivo principal é a
aquisição de competências de socialização intercultural, autonomia,
capacidade de adaptação e comunicação na língua inglesa;
2. Os estudantes terão acompanhamento de professores capacitados da
rede Metodista de Educação (1 professor para cada 12 estudantes);
3. Os estudantes e suas famílias se comprometem a:
3.1 financiar as despesas do programa.
3.2 respeitar os prazos e entregar toda a documentação necessária (isso
inclui formulários, passaportes e vistos, que são de responsabilidade
dos participantes) e compra de passagem aérea.
3.3 Respeitar as normas da CBU e a cultura americana.;
4. Apresentar comportamento condigno com as premissas dos Colégios
Metodistas frente aos cidadãos de outro país.
4.1 É proibido o uso de bebidas alcóolicas, cigarro e drogas de qualquer
espécie.
4.2 Os estudantes devem respeitar as orientações dos professores.
4.3 Os estudantes devem utilizar a língua inglesa durante todo o período
de intercâmbio, sendo que a negligência a este item será
considerada uma infração ao programa.
4.4 Os estudantes poderão ser alojados aos pares em famílias locais e
serão estimulados pelas famílias a praticar o idioma em casa.
4.5 As famílias brasileiras devem estimular os estudantes a praticar o
inglês, evitando contatos constantes na língua portuguesa.;
5. Haverá a produção de um blog com atualizações diárias, no qual os pais
poderão saber todos os acontecimentos do dia. Terão ainda o contato dos
professores acompanhantes e da CBU para casos de urgência.

Forma de pagamento do Programa
U$ 500,00 na aprovação da inscrição – pagos por meio de depósito
bancário em banco e conta a ser informada , utilizando-se o câmbio
do dia
U$ 3150,00 depositados em conta a ser informada até 45 dias antes
da viagem
Passagem aérea adquirida na empresa indicada. Valor da passagem
dividida em até 5x.

