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Informações Gerais 

O Programa de Intercâmbio Acadêmico Internacional criado pela ESCOLA BRASILEIRA DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS – FGV EBAPE visa promover o intercâmbio dos 

alunos entre as escolas parceiras no exterior, por meio de acordo firmado entre as instituições 

de Ensino. 

O Programa de Intercâmbio Acadêmico Internacional possibilita o aluno cursar disciplina(s) 

que irá(ão) compor sua matriz curricular, em Universidades/Escolas de Ensino Superior 

parceiras da FGV EBAPE, no exterior. 

Por meio deste Programa, o aluno irá adquirir vivência internacional, com vistas a ampliar sua 

experiência no processo de aprendizagem de administração (pública e de empresas), bem 

como sua perspectiva cultural em distintas realidades. 

A duração do intercâmbio (com exceção do programa IBEA, que possui regulamento próprio) 

é de, no máximo um (1) semestre letivo, no curso de graduação, e de no máximo três (03) 

meses – consecutivos para os cursos de mestrado (neste caso, recomenda-se consultar 

regulamento do programa).  

OBS: A nova matriz curricular do curso de Graduação Presencial, que se inicia em 2018, 

permite que o aluno faça intercâmbio somente durante o 5º (quinto) período. 
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Pré-requisitos 

PARA SE CANDIDATAR O ALUNO DEVERÁ: 

Graduação 

 Estar regularmente matriculado no curso de Graduação da EBAPE no período letivo 
da candidatura;  

 Já ter cursado, no mínimo, três semestres na Graduação da EBAPE. Para o aluno 
transferido, exige-se que tenha cursado três semestres, dos quais pelo menos dois na 
Graduação da EBAPE;  

 Tenha CR igual a ou maior que 6,0;  

 Apresentar comprovação de proficiência na língua do curso do país de destino ou do 
programa específico que irá cumprir (caso necessário ou requerido pela escola 
estrangeira). 

Mestrado 

 Estar regularmente matriculado nos cursos de Mestrado da EBAPE no período letivo 
da candidatura;  

 Já ter concluído os créditos obrigatórios do curso;  

 Ter somente conceitos A e B (mestrado acadêmico) / nota 6 (mestrados profissionais); 

 Em alguns casos, demonstrar proficiência na língua do curso do país de destino ou do 
programa específico que irá cumprir (conforme determinado pela escola estrangeira).  

 

 

 
 

Inscrições 
 
Para participar do Programa de Intercâmbio, o aluno deverá realizar, no semestre 

imediatamente anterior ao do período de realização de intercâmbio, sua inscrição através de 

Requerimento on-line, dentro do período estipulado. 

As nomeações para as escolas de destino serão feitas através de apresentação de 

documentação completa e serão aceitas por ordem de chegada, mediante confirmação de 

vaga pela escola parceira.  
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A FGV EBAPE indica o aluno para o Programa de Intercâmbio Internacional, mas a aceitação 

final é concedida pela instituição de destino.  

O intercâmbio internacional será realizado sem custo acadêmico no exterior, mantendo-se a 

mensalidade regular do curso de Graduação/Mestrado. No caso de alunos bolsistas, seu 

status será mantido.  

Custos com a solicitação do visto, passagem aérea, moradia, alimentação, seguro saúde 

internacional e despesas pessoais são de responsabilidade do aluno.  

*No caso de universidades alemãs e a Universidade de South Carolina, há taxas adicionais (vide 

detalhes na seção custos deste manual). 

A solicitação do visto de estudante é uma responsabilidade do aluno e as informações 

referentes aos documentos necessários devem ser obtidas junto ao consulado do país em 

questão. Essas informações devem ser obtidas o quanto antes para que as devidas 

providências sejam tomadas com antecedência, evitando transtornos. 

 

 

 

Etapas de Seleção 
 

1. Abrir Requerimento on-line (seção de Solicitações Acadêmicas solicitando o 
intercâmbio) e anexar a documentação listada abaixo: 

 Ficha de inscrição preenchida e assinada; 
 Histórico Escolar ou Boletim que comprove o CR no curso. 

 
2. O requerimento junto com os documentos é encaminhado ao departamento de RI 

para análise; sendo deferido o aluno poderá ser nomeado. 
 

3. GRADUAÇÃO MATRIZ ANTERIOR A 2018: Será necessário paralelamente ao processo 
de inscrição para intercâmbio obter parecer acerca das disciplinas a serem cursadas. 
Nesse caso, o aluno terá que abrir requerimento presencial, na Secretaria Acadêmica, 
num prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do início do curso no exterior, contendo: 

 Plano de estudos correspondente às disciplinas a serem cursadas no 
intercâmbio, com as EMENTAS e carga horária de cada curso. 
(*) OBS: após entrega da documentação, aluno receberá um protocolo. 

 
4. O requerimento acima-mencionado, junto com a documentação, é encaminhado à 

Coordenação do curso para autorização. 
 

5. Documentação é posteriormente devolvida à S.R.A.  
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Elaboração do Plano de Estudo  

(GRADUAÇÃO matriz anterior a 2018) 
 

O aluno da graduação que participar do programa de intercâmbio deverá fazer uma 

solicitação formal de autorização para cursar as disciplinas constantes de seu plano de estudo.  

Este processo é feito através de um formulário onde o aluno deverá listar as disciplinas para 

as quais necessita um parecer acerca da equivalência, e os pareceres serão concedidos pelos 

professores que ministram a disciplina na FGV EBAPE (disciplinas obrigatórias), ou pela 

coordenação (eletivas), para que seja feita uma análise da semelhança entre as disciplinas 

ofertadas na escola parceira e as disciplinas ofertadas na FGV EBAPE. 

Os pedidos de equivalência formal das disciplinas deverão ser enviados à Coordenação da 

Graduação via requerimento, que buscará junto aos professores os devidos pareceres e 

anexará os mesmos ao formulário.  

Após aprovado o plano de estudos e a obtenção dos pareceres, caberá à Coordenação da 

Graduação emitir um parecer decisório à participação do aluno no Programa de Intercâmbio. 

É obrigatório ao aluno cumprir integralmente o plano de estudos na forma definida pelo 

Coordenador do curso, de modo que possa integralizar as disciplinas do período curricular. 

* A FGV EBAPE entende que nem sempre é possível obter ementas detalhadas ou atualizadas das 
disciplinas que o aluno deseja cursar, antes de sua partida para o exterior. Nesse caso, recomenda-se 
efetuar o processo de inscrição na escola parceira o quanto antes e em seguida solicitar o parecer via 
requerimento on-line. Em caso de não-deferimento, o aluno deverá cancelar a(s) disciplina(s) 
escolhida(s) e escolher outra(s), caso ainda esteja dentro do período. 
 
 
 

 
Validação das Disciplinas Cursadas Durante o Intercâmbio 

(GRADUAÇÃO matriz anterior a 2018) 
 

 

Após retorno ao Brasil, para efetuar a validação, o(a) aluno(a) deverá abrir um Requerimento 
na Secretaria de Registros Acadêmicos munido da seguinte documentação: 

 Relatório de Intercâmbio completo (formulário enviado ao aluno antes de viajar para 
o intercâmbio); 

 Histórico original da escola onde fez intercâmbio; 
 Tradução (não precisa ser juramentada) das ementas das disciplinas cursadas; 
 Processo de Solicitação de Equivalência. 
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No Requerimento deverá constar claramente a lista das disciplinas cursadas, tanto aquelas 

que o(a) aluno(a) deseja validar quanto aquelas que o(a) aluno(a) deseja que apenas 

apareçam no histórico. 

OBS: Durante o intercâmbio no exterior, caso o(a) aluno(a) tenha optado por fazer disciplinas 

diferentes das disciplinas listadas no requerimento original do processo de abertura do 

intercâmbio, durante sua estada no país de destino, é imprescindível que o(a) aluno(a) entre 

em contato com A Coordenação da Graduação, via requerimento online, para solicitar 

permissão para cursar a disciplina desejada. Isso é fundamental para evitar transtornos 

quando retornar para fazer a validação. 

Ao retornar do intercâmbio, o(a) aluno(a) terá até 6(seis) meses para validar as disciplinas 

cursadas na escola parceira. Após este prazo, não será permitida a validação. 

Para fins de validação, 1 disciplina de 60 horas é equivalente a 8 ECTS. 

 
 
 

  
 
 

Renovação de Matrícula 
 

O(a) aluno(a) obedecerá  a todas as regras e prazos vigentes na FGV EBAPE em relação à 
renovação semestral da matrícula. 
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Summer Programs 

Os chamados “Summer Programs” são programas de intercâmbio de curta duração, 

realizados durante as férias de verão no hemisfério norte (julho e agosto), que geralmente 

contemplam atividades sociais, que em sua grande maioria reforçam a teoria em sala de aula. 

Há cursos que atendem tanto aos alunos de graduação quanto de mestrado.  

Funcionam como uma forma de completarem a formação e adquirir novas experiências, bem 

como dar a oportunidade de uma exposição internacional para os alunos que não conseguem 

fazer um intercâmbio regular de maior duração.  

São abordados conteúdos mais focados em um determinado assunto/temática e promovidas 

atividades intensivas de ensino e pesquisa, compreendendo desde cursos de extensão a 

seminários em tópicos avançados, de acordo com a programação divulgada. 

O processo para se inscrever nos programas de verão é similar ao de um intercâmbio regular, 

e dependendo da instituição, o curso pode ser oferecido na base de reciprocidade, onde o 

aluno não paga mensalidade, porém arca com os demais custos referentes a passagem, 

hospedagem etc., ou no caso onde são cobrados, já estão inclusas atividades extras, bem 

como outros tipos de benefícios. 

Nem todas as universidades parceiras oferecem essa modalidade de intercâmbio. O Setor de 

Relações Internacionais divulga esses cursos por e-mail, redes sociais e por meio de 

aconselhamento no próprio departamento, na sala 106 da J.O.D. 30.  
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Programas Especiais – Graduação 

 
 
 
 
 

A FGV EBAPE, juntamente com University of Mannheim Business School (Alemanha), a 

University of South Carolina - Darla Moore School of Business (Estados Unidos) e a ESSEC 

Business School (Cingapura) formaram uma rede de cooperação a fim de criar um programa 

de estudos em nível de graduação intitulado International Business Education Alliance – 

IBEA. Os alunos selecionados irão estudar parte do programa como uma turma e ficarão um 

semestre em cada uma das quatro instituições participantes. Cada escola irá oferecer aulas 

personalizadas e cursos culturais destinados aos alunos do IBEA.  

 

 

 

 
Objetivo 
O IBEA é primariamente um programa de cidadania global, proporcionando aos alunos de 

graduação em administração uma visão excepcional e abrangente do ambiente global de 

negócios, através de uma experiência integrada em 4 continentes, com turmas formadas por 

alunos provenientes de todas essas regiões. Além de uma forte exposição local e regional, os 

alunos irão adquirir experiência prática em gestão global, trabalhando em estreita 

colaboração com um parceiro corporativo de cada escola parceira. 

Estrutura do programa 
A estrutura do IBEA exige pelo menos 4 (quatro) anos para conclusão. Os alunos participantes 

deverão concluir pelo menos 4 (quatro) semestres de estudo na EBAPE antes de viajar para a 

primeira instituição de destino (Mannheim). 

A participação no IBEA será na base da reciprocidade. Os alunos pagarão as mensalidades 

escolares às suas instituições de origem e nenhuma taxa ou mensalidade será cobrada pela 

instituição de destino. Cada aluno participante será responsável por obter os vistos 

necessários, assim como os custos de acomodação, viagem, seguro e quaisquer outras 

despesas pessoais durante o período de estada na instituição de destino. 

 

http://www.ibea-bachelor.org/
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Requisitos para a participação do aluno 

 Ser aluno de graduação presencial da FGV EBAPE. O participante deverá estar 
regularmente matriculado durante todo o processo de seleção e, obrigatoriamente, 
também durante todo o período de realização do programa; 

 Ser maior de 18 anos, ou, se menor de idade, será necessário apresentar permissão 
dos pais/responsáveis. O aluno que for dependente financeiro deverá apresentar 
documento (Termo de Compromisso) assinado pelo responsável; 

 Possuir no mínimo coeficiente de rendimento (CR) 7.0; 
 Ter cursado, no ato da inscrição, no mínimo 2 períodos letivos; 
 Possuir um bom domínio da língua inglesa, comprovado através de exame acadêmico 

(IELTS 7 ou TOEFL 90). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

EBAPE1º 
Semestre EBAPE2º 

Semestre EBAPE3º 
Semestre EBAPE4º 

Semestre

University 
of 

Mannheim

5º 
Semestre

University 
of south 
Carolina

6º 
Semestre

ESSEC 
Singapore

7º 
Semestre EBAPE8º 

Semestre

ESSEC Asia Pacific 

Palace of Mannheim 
University of South 

Carolina 

Cronograma IBEA 
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DUPLA TITULAÇÃO FGV EBAPE – ESSEC 
 

 
O Programa de Dupla Titulação FGV EBAPE-ESSEC é uma parceria institucional entre a FGV 

EBAPE e a ESSEC Business School, em Cergy-Pontoise (próximo a Paris) França.  

No programa de Dupla Titulação FGV EBAPE-ESSEC, o aluno receberá um diploma da FGV 

EBAPE e um da ESSEC após a integralização do curso de graduação em pelo menos 4 (quatro) 

anos, além de um período para a realização obrigatória do estágio. 

Para participar do programa 
O aluno deverá cursar 2 (dois) semestres consecutivos de intercâmbio na ESSEC e um mínimo 

de 6 (seis) meses de estágio em tempo integral (em qualquer país que o aluno desejar).  

Estrutura do programa 

O Programa de Dupla Titulação FGV EBAPE-ESSEC destina-se a alunos regularmente 
matriculados no curso de Graduação em Administração, modalidade presencial, oferecido 
pela FGV EBAPE.  
 
 
 

 

                                                   
 
 
Os alunos do Programa de Dupla Titulação FGV EBAPE-ESSEC devem cumprir as regras 
específicas do programa em ambas instituições e deverão concluir satisfatoriamente:  

 40 semanas de estágio FULL TIME, ou seja, não serão feitas durante os semestres de 
estudos (podem ser feitas no Brasil ou no exterior).  

 2 (dois) semestres de estudos obtendo uma carga mínima de 30 ECTS por período, 
com aprovação, no programa da ESSEC.  

EBAPE1º 
Semestre EBAPE2º 

Semestre EBAPE
3º 

Semestre EBAPE
4º 

Semestre

ESSEC 
Campus 
França

5º 
Semestre

ESSEC 
Campus 
França

6º 
Semestre EBAPE7º 

Semestre EBAPE8º 
Semestre

Estágio Estágio Estágio

Cronograma Dupla Titulação ESSEC 
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 Obter aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso/Mémoire de fin d’études em 
Administração. Este deverá ser entregue/apresentado no último semestre do curso, 
conforme o programa e calendário da disciplina.  

 Demonstrar proficiência na língua inglesa, através do TOEFL IBT (pontuação mínima 
90) ou IELTS (pontuação mínima 7).  

Na França, as disciplinas serão lecionadas em inglês e, obrigatoriamente, 1 (uma) disciplina 
de língua francesa (são propostos níveis de iniciante a avançado).  
 
 
Custos 

O período de estudos na França será realizado sem custo acadêmico no exterior, cabendo ao 
aluno a obrigatoriedade de pagamento das mensalidades regulares do curso de Graduação 
na FGV EBAPE durante todo o período em que estiver cursando a Graduação. No caso de 
alunos bolsistas, o seu status será mantido. Os custos com a solicitação do visto, passagem 
aérea, moradia, alimentação, seguro saúde internacional e despesas pessoais são de 
responsabilidade do aluno. A solicitação do visto de estudante é de responsabilidade do aluno 
junto ao consulado da França que fornecerá. A lista dos documentos exigidos é fornecida pelo 
consulado da França. Recomenda-se antecedência nas providências e obtenção dos 
documentos. 
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DUPLA TITULAÇÃO FGV EBAPE-ESCP EUROPE  
Nível Mestrado 

 
 
 
O Programa de Dupla Titulação FGV EBAPE-ESCP EUROPE é uma parceria institucional entre 

a FGV EBAPE e a ESCP Business School, em Paris, França.  

No programa de Dupla Titulação, o aluno receberá o diploma de Bacharel em Administração 

da FGV EBAPE e o Master in International Management da ESCP EUROPE após a 

integralização da carga horária prevista para o curso de Administração, incluindo-se nesse 

período a realização obrigatória do estágio. Em suma, após 5 anos de estudos e um período 

de estágio, o aluno obterá 1 diploma de graduação e 1 diploma de mestrado. 

O aluno deverá cursar 2 (dois) semestres consecutivos de intercâmbio na ESCP EUROPE, 

assegurando a integralização da carga horária prevista no programa M2 do Master in 

Management, além de completar a carga horária de estágio exigida (40 semanas). 

O programa também irá propiciar ao aluno vivência internacional, com vistas a ampliar sua 

experiência no processo de aprendizagem de administração, bem como sua perspectiva 

cultural em distintas realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

EBAPEANO 1 EBAPEANO 2
EBAPE 

(Matrícula na 
ESCP)

ANO 3

EBAPE 
(Equivalente 
ao Master 1 

na ESCP)

ANO 4
ESCP 

EUROPE 
Master 2

ANO 5

Estágio Estágio Estágio

Cronograma Dupla Titulação ESCP 
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Requisitos para a participação do aluno: 

 Ser aluno de graduação presencial da FGV-EBAPE; 
 Estar regularmente matriculado e em dia com suas obrigações durante todo o 

processo de seleção;   
 Possuir no mínimo coeficiente de rendimento (CR) 7;  
 Ter cursado, no ato da inscrição no Programa, no mínimo 5 períodos letivos; 
 Possuir um bom domínio da língua inglesa, comprovado através de exame acadêmico 

(IELTS 6.5 ou TOEFL IBT 88). 
 
Custos 
O período de estudos na França, assim como o período de estágio (duração variável) serão 

realizados sem pagamento de mensalidades na escola parceira. Será necessário, no entanto, 

o pagamento de uma taxa de matrícula anual à ESCP EUROPE, cobrada de todos os alunos, a 

partir do 4º ano da Graduação, que é equivalente ao primeiro ano do mestrado na ESCP 

EUROPE (Master 1). Cabe, ainda, ao aluno, a obrigatoriedade de pagamento das 

mensalidades regulares do curso de Graduação durante o sétimo e oitavo períodos na FGV 

EBAPE. Os custos com a solicitação do visto, passagem aérea, moradia, alimentação, seguro 

saúde internacional e despesas pessoais são de responsabilidade do aluno. A solicitação do 

visto de estudante é de responsabilidade do aluno junto ao consulado da França.  
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PROGRAMA CULTURAL SORBONNE 

 
Este é um programa concebido pela Presidência da FGV e aberto para alunos de todas as 
escolas da Fundação Getulio Vargas. O objetivo é proporcionar aos alunos uma exposição à 
cultura e sociedade da França. Em preparo para o programa, que ocorre em Paris em janeiro 
e fevereiro de cada ano, os alunos terão na FGV aulas de francês e aulas de cultura. Ao final 
deste período é feita uma seleção e os dois melhores alunos da EBAPE serão escolhidos para 
participarem de 06 semanas de aulas em Paris.  
 
Em Paris, os alunos, que serão acompanhados pela professora de francês da FGV, terão aulas 
de francês, oficinas culturais, além de visitas a museus de Paris e passeios culturais em cidades 
vizinhas, tais como o Le Mont Saint-Michel. 
 
Custos(*):  

O aluno deverá se responsabilizar por: 

 A passagem para Paris. 
 Um seguro de viagem. 
 Transporte coletivo. Uma pessoa acompanhará os alunos para a confecção de um 

passe para o uso do metrô e do ônibus (70 euros por mês; preço de 2017).  
 Refeições.  

*A FGV arcará com os custos das aulas, as atividades artísticas e a acomodação. 

 

Requisitos para inscrição para o programa FGV-Sorbonne 2018: 

 ESTÁ TERMINANTEMENTE VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS REPROVADOS EM 
QUALQUER DISCIPLINA DA GRADE CURRICULAR; 

 O aluno deve estar cursando no mínimo o 3º período e no máximo o 6º período; 

 O aluno deve possuir coeficiente de rendimento acadêmico (CR) igual ou superior a 
7,0. 
 

OBS: Interessados que não frequentaram as aulas de francês no 1°semestre podem se inscrever 
no programa, desde que comprovem nível suficiente de francês. 
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Programas Especiais – Mestrados Profissionais 
 
 
MÓDULOS INTERNACIONAIS 

A FGV EBAPE, por meio de sua área de Relações Internacionais, tem realizado anualmente 
uma série de módulos internacionais em colaboração com suas parceiras institucionais. A 
razão para a realização desses módulos é proporcionar aos alunos dos mestrados 
profissionais oportunidades para obter uma exposição internacional de forma intensiva. 

Os módulos internacionais visam possibilitar que os alunos dos mestrados profissionais se 
envolvam em aspectos importantes da sociedade, dos costumes e dos ambientes públicos e 
de negócios locais/regionais/multirregionais, relativos à região onde se encontra uma 
determinada parceira internacional, o que levará a um melhor entendimento sobre como 
atuar profissionalmente em diferentes partes do mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo ESADE, Espanha (2017) 

Módulo Rutgers, USA (2017) 
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Escolas Conveniadas 
 
Para a lista completa e detalhes sobre cada instituição parceira, acesse:  

 

 

 

 

Informações Práticas 
 
 
Contratação de Seguro Saúde Internacional 
Alguns países exigem que o aluno de intercâmbio tenha um plano de saúde para permanecer 

no local. Além de ser uma exigência para a obtenção do visto e ou entrada nos países, é de 

suma importância e item obrigatório para garantir uma viagem segura, tendo em vista 

possíveis emergências de saúde que possam ocorrer durante o intercâmbio. Um seguro ajuda 

a evitar que o aluno adquira um débito financeiro e, em caso de problemas, assegura que ele 

possa ser melhor assessorado.  

Taxas obrigatórias 
Verifiquem nas instituições de destino se são cobradas taxas para os estudantes. Como, por 

exemplo: 

1. Na Alemanha, todos os alunos de intercâmbio têm que pagar uma “taxa semestral” 
(semester-fee), que varia de universidade para universidade e pode custar cerca de 
150 euros. Para mais informações, consulte: https://www.studying-in-
germany.org/what-does-it-cost-to-study-in-germany/ 

2. Na University of South Carolina, todos os alunos de intercâmbio tem que pagar uma 
taxa semestral de US$200. 

Custos durante o intercâmbio 
O custo final de uma viagem depende do estilo de cada pessoa. O planejamento é 

fundamental para que sejam evitados gastos desnecessários.  

O site Quanto custa viajar (https://quantocustaviajar.com/) mostra uma média dos 
principais gastos durante uma viagem, como transporte, comida etc., em diversas cidades 
do mundo. 

Para conversão de moedas (câmbio) o site do Banco Central do Brasil disponibiliza essas 
informações através do link: http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp. 

 

http://ebape.fgv.br/internacional/parcerias/escolas-conveniadas. 

https://www.studying-in-germany.org/what-does-it-cost-to-study-in-germany/
https://www.studying-in-germany.org/what-does-it-cost-to-study-in-germany/
https://quantocustaviajar.com/
http://ebape.fgv.br/internacional/parcerias/escolas-conveniadas
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Organizações Governamentais para Educação 
Órgãos do governo que promovem programas de educação, bem como informações sobre 

como estudar fora, programas de bolsas etc. 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) - Alemanha 
https://www.daad.org.br/pt/  
 
Campus France - França 
http://www.bresil.campusfrance.org/  
 
British Council – Reino Unido 
https://www.britishcouncil.org.br/  
 
Education USA – Estados Unidos 
http://educationusa.org.br/site/  
 
Nuffic Neso – Holanda 
https://www.nesobrazil.org/  
 
Instituto Cervantes - Espanha 
http://riodejaneiro.cervantes.es    

 

 

Check List Intercâmbio 

 Possuir nível de inglês suficiente para entender uma aula acadêmica / universitária 
dada no idioma; 

 Verificar se atende os pré-requisitos para se inscrever (manual de intercâmbio ou no 
nosso site); 

 Verificar a lista de escolas parceiras que temos convênios no nosso site; 
 Verificar a factsheet e website da instituição escolhida para checar o que a escola exige 

(fique de olhe nos prazos da Universidade e se pedem teste de proficiência!!)  

Não encontrou o que estava procurando ou ficou com alguma dúvida? Venha 

falar conosco! 

O departamento de R.I está à disposição para dar suporte no que for necessário 
aos alunos. Porém, após a nomeação, todo o processo é feito única e 
exclusivamente entre o aluno e a instituição na qual irá cursar o intercâmbio. 
A EBAPE não tem poder de decisão sobre as regras das universidades parceiras. 
Os alunos devem seguir e respeitar todos os prazos, regras e normas da 
instituição de destino. 

https://www.daad.org.br/pt/
http://www.bresil.campusfrance.org/
https://www.britishcouncil.org.br/
http://educationusa.org.br/site/
https://www.nesobrazil.org/
http://riodejaneiro.cervantes.es/
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Contatos 
 
 

 
Monica Balanda 

International Officer 
monica.balanda@fgv.br  

 

Evelyn Oliveira 
Senior International Office Assistant 

evelyn.oliveira@fgv.br  
Tel.: 3083 2403 

 

Beatriz Araújo 
International Office Assistant 

beatriz.araujo@fgv.br 
Tel.: 3083 2751  

 
 
 

International Office 
Rua Jornalista Orlando Dantas, 30 - Sala 106 

http://ebape.fgv.br/internacional/internacionalizacao  
 
  

 

relacoesinternacionais.ebapefgv 

mailto:monica.balanda@fgv.br
mailto:evelyn.oliveira@fgv.br
mailto:beatriz.araujo@fgv.br
http://ebape.fgv.br/internacional/internacionalizacao
https://www.facebook.com/relacoesinternacionais.ebapefgv

