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ASSESSORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
ENGLISH LEARNING 

CALENDÁRIO ACADÊMICO: JANEIRO/2020 
MERCER UNIVERSITY (ATLANTA/USA) 

 
A Estácio, em convênio educacional com a MERCER UNIVERSITY, anuncia a abertura do Edital 
de processo para seleção de alunos, docentes e colaboradores da Estácio para participação no 
Programa de Mobilidade Estudantil no 2º semestre de 2019.  
 

1. Das disposições gerais  
1.1 A Estácio, em atenção ao convênio firmado com a Mercer University vem através deste 

edital divulgar a oportunidade de um curso de inglês com duração de três semanas na 
cidade de Atlanta, Georgia, EUA. 

1.2 O curso ocorrerá na cidade de Atlanta do dia 03 ao dia 24 de janeiro de 2020;  
1.3 O curso tem como valor de investimento $ 1.275,00 USD. A serem pagos in loco no dia 

10 de janeiro de 2020; 
1.4 O aluno deverá arcar com despesas de traslado (passagem, etc.), estadia, 

alimentação, e mais quaisquer despesas. Assim, a Estácio não se compromete a 
viabilizar financeiramente a ida de nenhum de seus alunos ao curso. 

 
2. Dos critérios para participação 
2.1 Ser aluno regulamente matriculado da Estácio; 

 
3. Da inscrição 
3.1 As inscrições devem ser feitas pelo formulário digital https://portal.estacio.br/mercer/, 

até o dia 08 de Novembro de 2019. O formulário digital contém todas as informações 
necessárias para a inscrição e apenas a integralização desta até a data limite de 08 de 
novembro terá o condão de garantir a vaga do candidato; 

  
 
4. Do cursos ofertado 

O curso ofertado é de língua inglesa visando a melhora da proficiência na língua 
estrangeira. A turma formada, ainda que heterogênea, seguirá os padrões 
determinados pelo departamento linguísticos da instituição parceira.   

 
 

5. Obrigações e direitos dos alunos selecionados 
São obrigações e direitos do aluno selecionado: 
Assumir todos os gastos necessários para sua respectiva participação no 
PROGRAMA, inclusive gastos com passaporte, visto, transporte, alojamento, seguros 
saúde e de vida, refeições, bem como gastos adicionais incorridos pelos cônjuges, 
dependentes ou ainda eventuais acompanhantes;  
Providenciar seguro de viagem para a cobertura de eventos que possam ocorrer no 
país da universidade hospedeira de acordo com os seguintes parâmetros indicados 
pela Universidade parceira:  

 All Plans must satisfy Minimal Essential Coverage as defined under the Affordable Care 
Act (ACA) /Obamacare. 

 Annual Plan Deductible of no more than $5,000; 

 Unlimited annual and lifetime medical benefits; 

 Coverage for mental health & substance abuse; 

 Coverage for prescription drug benefits; 

https://portal.estacio.br/mercer/
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 Unlimited number of office visits per policy; 

 Coverage for preventive care; 

 Adequate selection of medical providers to include a participating hospital within 15 
miles of Mercer University Campus.  For example, for non-resident students, we are 
unable to accept a plan that only covers you in another state. 

 Non-Domestic Policies (purchased outside the USA), Travel Policies, and Accident 
Policies are not acceptable forms of medical insurance. 

 
6. Seleção dos candidatos 

O edital é aberto para quaisquer interessados. Limitaremos o número de selecionados 
apenas no caso a demanda supere o número de 45 (quarenta e cinco alunos). 
A seleção dos candidatos depende tão somente do envio da documentação requerida 
no link do item 3.1. 
 
 

 
7. Cronograma 

 

PERÍODO ATIVIDADE PREVISTA 

02/09/2019 a 
08/11/2019 

Inscrições dos alunos Estácio 

08/11/2019 a 
15/11/2019 

Análise das candidaturas e seleção dos alunos 

15/11/2019 Nomeação dos alunos que irão participar do curso 

02/01/2020 Data limite de embarque sugerida 

04/01/2020 Início das Aulas do curso  

24/01/2020 Encerramento do curso 

     Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019. 
 

Rafael Mario Iorio Filho 
Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Bruno Rezende 
Assessoria de Cooperação Internacional 
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