
 

 

Edital Programa Parallel Degree – N° 01/2022 

Dispõe sobre a inscrição e processo seletivo do Programa 
 
 
O Departamento de Intercâmbios da ESPM torna pública a abertura deste Edital, referente ao 
Programa de Intercâmbio Parallel Degree com início em 2022-2.  
 
Além das disposições previstas neste Edital, os candidatos deverão seguir as orientações do 
Regulamento e demais documentos institucionais, bem como as informações sobre o 
programa disponíveis em: https://uol.espm.edu.br/. 
 

1. OBJETIVO: 
 
Possibilitar aos estudantes e ex-estudantes da ESPM (com no máximo 2 anos de formado), 
regularmente matriculados ou graduados nos cursos de Graduação, a oportunidade de 
intercâmbio Parallel Degree com a University of London (Instituição Parceira). 
 
 

2. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO: 
 

 Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da ESPM, ou ser ex-
estudante graduado, tendo concluído a integralidade de disciplinas do 1º semestre;  

 Ter certificado de idioma e/ou de proficiência de Inglês (nível B2, conforme o Quadro 
Comum Europeu de Referência para Línguas ou IELTS 5-5.5) exigido pela Instituição 
Parceira no ato da inscrição; 

 Atender a todos os requisitos exigidos pela Instituição Parceira além do nível de 
idioma, que inclui a documentação de inscrição, a ser entregue na data estipulada no 
item 6 deste edital; 

 Realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido pela ESPM (vide item 6 deste Edital), 
com o respectivo pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo, no valor de 
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). Inscrições sem identificação de pagamento 
serão canceladas. A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma hipótese. 
 
 

3. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA PARALLEL DEGREE: 
 

A inscrição deverá ser realizada via página oficial de Intercâmbios em: 
https://intercambios.espm.br/paralleldegree/, com preenchimento de todos os itens 
solicitados, definindo uma das 3 (três) trilhas disponíveis a ser seguida: Administração 
Geral, Especialização em Marketing ou Especialização em International Business, e realizar 
o upload dos seguintes documentos: 

 

 Identificação: Passaporte (página onde constam seus dados pessoais), RG ou CNH;  

https://uol.espm.edu.br/
https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr#:~:text=O%20Quadro%20Europeu%20Comum%20de,a%20profici%C3%AAncia%20em%20um%20idioma.
https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr#:~:text=O%20Quadro%20Europeu%20Comum%20de,a%20profici%C3%AAncia%20em%20um%20idioma.
https://intercambios.espm.br/paralleldegree/


 

 

 Certificado de idioma e/ou de proficiência (nível B2, conforme o Quadro Comum 
Europeu de Referência para Línguas ou IELTS 5-5.5); 

 Carta de intenções em inglês (com ao menos 5 razões pelas quais escolheu o 
programa); 

 
 

Observações importantes: 
 Alterações nos critérios de ingresso poderão ocorrer sem prévio aviso por parte da 

Instituição Parceira; 
 O conteúdo, a forma, as regras, o cronograma e os parâmetros do programa Parallel 

Degree da University of London foram desenvolvidos e podem ser alterados a 
qualquer momento pela University of London, não cabendo qualquer 
responsabilidade da ESPM a esse respeito; 

 Não serão aceitos certificados de idioma de professores particulares, sendo aceitos 
apenas os certificados reconhecidos pela instituição parceira, conforme item 2 deste 
edital. 
 
 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

O processo seletivo da ESPM consiste em 4 etapas, sendo que o estudante deverá ser aprovado 
em cada uma delas para a realização do programa de Intercâmbio: 
 

1ª. Seleção ESPM: seleção dos estudantes de acordo com o seu desempenho 
acadêmico, conforme critérios de seleção mencionados no item 7 deste edital;  

2ª. Análise de documentação: os estudantes classificados deverão providenciar 
documentos/dados necessários que serão solicitados após 1ª etapa, para 
aplicação na instituição selecionada, dentro do prazo estipulado pela ESPM; 

3ª. Análise da situação financeira do candidato: os candidatos regularmente 
matriculados na graduação da ESPM deverão estar em dia com as suas 
responsabilidades financeiras e entregar o contrato do programa devidamente 
assinado pelo estudante e responsável financeiro;  

4ª. Matrícula na IES parceira: após a realização da candidatura pela ESPM à 
Instituição Parceira, o estudante da ESPM deverá aguardar a confirmação de sua 
matrícula na University of London.   
 
 

5. PAGAMENTO / MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARALLEL DEGREE: 
 
Estudantes regularmente matriculados continuam pagando o seu curso na ESPM, dentro dos 
parâmetros assumidos para o curso de graduação, acrescido da mensalidade do Programa 
Parallel Degree da University of London. O valor total (tuition) do programa Parallel Degree da 
University of London hoje está em R$80.604,00* (Oitenta mil, seiscentos e quatro reais), o qual 
deverá ser realizado em 36 (trinte e seis) pagamentos mensais no valor de R$ 2.239,00** (dois 
mil, duzentos trinta e nove reais) via boleto, diretamente à ESPM, a título de sua participação 

https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr#:~:text=O%20Quadro%20Europeu%20Comum%20de,a%20profici%C3%AAncia%20em%20um%20idioma.
https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr#:~:text=O%20Quadro%20Europeu%20Comum%20de,a%20profici%C3%AAncia%20em%20um%20idioma.


 

 

nas 12 disciplinas, com total de 360 créditos (conforme matriz nas disposições finais deste 
edital), em razão dos serviços de tutoria com parceiro, promoção, monitoramento e 
operacionalização do programa, não cabendo pagamento adicional à Universidade Parceira no 
que se refere ao tuition.  
* Não será permitido o pagamento à vista deste programa, apenas o parcelamento em 36 
vezes. 
**com correção de inflação, de acordo com Contrato do Programa 
 
 

6. CRONOGRAMA: 
 

Junho/ 2022 
Divulgação do Programa Parallel Degree com a University of London 

com início das aulas em Outubro/2022 

20/06 a 
20/08/2022 

Inscrições: 
https://intercambios.espm.br/programas/paralleldegree/. 

Pagamento de Application Fee no valor de R$350,00 

24/8/2022 
Divulgação do Resultado do Processo Seletivo: 

https://intercambios.espm.br/paralleldegree/ 

25/8/2022 

Prazo máximo para aprovados em 1ª chamada confirmarem sua 
participação no programa pelo link: 

http://intercambios.espm.br/confirmacao-de-participacao-no-
programa-de-intercambio/ 

A definir pela UoL 
Período para preenchimento do Application on Line (Registration 

Process) da University of London 

A definir pela UoL 
Registration Entry – determinação das disciplinas no site da 

Instituição Parceira 

Outubro/2022 

Início das aulas e pagamento da primeira parcela do programa 

(Data exata de início das aulas ainda será determinada pela 
University of London – UoL) 

 
 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ESPM: 
 

 Análise do Histórico Acadêmico (requisito prioritário: aprovação em todas as 
disciplinas do 1º semestre);  

 Análise do Certificado do idioma IELTS 5-5.5 e/ou a proficiência nível B2; 

https://intercambios.espm.br/programas/paralleldegree/
https://intercambios.espm.br/paralleldegree/
http://intercambios.espm.br/confirmacao-de-participacao-no-programa-de-intercambio/
http://intercambios.espm.br/confirmacao-de-participacao-no-programa-de-intercambio/


 

 

 Análise da Carta de intenções em inglês (com ao menos 5 razões pelas quais 
se inscreveu ao programa); 

 Análise da situação financeira do candidato. 
 
 

8. COMUNICAÇÃO COM OS ESTUDANTES: 
 
A ESPM prioriza a comunicação com os estudantes via e-mail acadêmico, e quando 
necessário o contato poderá ser realizado por telefone ou telegrama.  
É importante e necessário que o estudante mantenha suas informações de contato 
atualizadas junto à Secretaria de Graduação. 
 
A ESPM não se responsabiliza por informações não recebidas ou perdidas, em caso de 
cadastros desatualizados.  
 
 

9. ESTUDANTES SELECIONADOS NA 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO ESPM: 
 
Os Estudantes aprovados pela ESPM, devem: 
 

 Confirmar ou cancelar sua participação no programa de intercâmbio ao qual foi 
aprovado por meio da página: 
http://intercambios.espm.br/confirmacao-de-participacao-no-programa-de-
intercambio/, até as datas estipuladas conforme cronograma do item 6 deste edital. 
A não confirmação acarretará cancelamento automático da vaga, sem prévio aviso e 
sem devolução da taxa de inscrição;  

 Entregar os dados/documentos que serão solicitados pela Parceira dentro do prazo 
estabelecido no item 6 deste edital. A não entrega no período determinado acarretará 
cancelamento automático da vaga e sem devolução da taxa de inscrição; 

 
 

10. CANCELAMENTO: 
 
Estudantes regularmente matriculados que cancelarem ou trancarem a matrícula da 
graduação ou estiverem em situação de inadimplência na ESPM após aprovação no processo 
seletivo, terão seu programa Parallel Degree cancelado tanto na instituição parceira como na 
ESPM. 
 
Os valores pagos à ESPM até a data do deferimento do pedido de cancelamento não serão 
devolvidos, e o estudante arcará com multa respectiva ao período do cancelamento. 
Estudantes que solicitarem o cancelamento após o início do programa Parallel Degree da 
University of London, deverão arcar com a multa correspondente ao número de meses e 
parcelas faltantes para o encerramento do semestre em que estiver cursando. Sendo o valor 
total do semestre equivalente a R$ 13.434,00 (treze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), 
corrigido a cada 12 (doze) meses pela variação positiva do índice IGP-M publicado pela 

http://intercambios.espm.br/confirmacao-de-participacao-no-programa-de-intercambio/
http://intercambios.espm.br/confirmacao-de-participacao-no-programa-de-intercambio/


 

 

Fundação Getúlio Vargas (ou outro índice que o venha a substituí-lo), no período 
imediatamente anterior de 12 (doze) meses. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de 
cancelamento durante o último semestre do programa, devendo ser realizado o último 
período em sua integralidade e quitado valor total do programa. 
 
Estudantes que não assistirem às aulas e não cumprirem as obrigações acadêmicas que serão 
determinadas, terão sua participação no programa cancelada tanto na instituição parceira 
como na ESPM, sem o direito ao ressarcimento de valores pagos. 
 
Em caso de cancelamento, dependendo do número de créditos já cursados, o estudante 

poderá receber da University of London um documento respectivo: 

 120 créditos: Certificate - equivalente a um documento que comprova os créditos 

cursados 

 240 créditos: Diploma in Business - equivalente a um Certificado em Business 

 360 créditos: Título de Bacharel (equivalente ao nosso Diploma da Graduação) 

IMPORTANTE: O estudante que optar em receber o Certificate ou o Diploma in Business, não 

poderá dar sequência ao Dual Degree (Bacharel) posteriormente. 

As solicitações de cancelamento devem ser feitas por meio de requerimento online e 

informadas por e-mail do Departamento de Intercâmbios. 

 
 

11. REPROVAÇÃO: 
 
Estudantes reprovados em alguma disciplina deverão seguir as regras da Instituição parceira. 
 
Em caso de reprovação em mais de duas disciplinas, o estudante ficará retido no ano letivo e 

deverá refazer as disciplinas reprovadas. Não há opção de provas substitutivas. 

O valor definido em caso de reprovação para 2022/2023 é de R$5.607,00 (cinco mil seiscentos 
e sete reais) por disciplina reprovada, podendo ser parcelado em até 6 vezes. 

 
 
12. TRANCAMENTO 

 
O estudante poderá solicitar trancamento do programa Parallel Degree e retomar no próximo 

ano letivo, mas deverá respeitar as seguintes regras: 

 



 

 

1. O trancamento poderá ser solicitado até 20 dias antes do início do ano letivo. Não será 

possível trancamento no meio do ciclo do ano letivo em andamento, o estudante 

deverá concluir o ciclo, incluindo exame, para trancar;  

2. O período de trancamento ocorre durante o mês de agosto de cada ano. Para o 

trancamento não há cobrança de multas. Ao retornar ao programa, o estudante 

deverá iniciar a partir do ciclo do ano letivo em que trancou (ou seja: voltar a realizar 

as disciplinas com início em setembro ou data estipulada pela University of London) O 

pagamento das mensalidades retornará no mês de setembro do ano de retorno;  

3. O estudante poderá trancar o programa mais de uma vez, mas deverá cumprir o tempo 

máximo para integralização de créditos desse programa: 6 anos; 

4. Caso o estudante não volte ao programa após 1 ano trancado, não poderá dar 

continuidade ao programa. 

  

13. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

 O estudante deve ler e consultar o Regulamento do Programa Parallel Degree, 
disponível em: https://intercambios.espm.br/paralleldegree/; 

 As aulas ocorrerão presencialmente às terças e quintas-feiras, das 17h40 às 19h20, e 
aos sábados das 9h20 às 12h50. 

Obs.: Para os estudantes das unidades do Rio de Janeiro e Porto Alegre, as aulas serão 
realizadas on-line. 

 Os casos omissos serão analisados pela Diretoria de Internacionalização 

 Matriz curricular executada Parallel Degree da University of London. 
O conteúdo, a forma, as regras, o cronograma e os parâmetros do programa Parallel Degree 

da University of London foram desenvolvidos e podem ser alterados a qualquer momento 

pela University of London, não cabendo qualquer responsabilidade da ESPM a esse respeito. 

A matriz apresentada pode ser alterada a qualquer momento pela University of London. 

Cada disciplina contempla 30 créditos. 

 

 

 

 

 

https://intercambios.espm.br/paralleldegree/


 

 

Programa – Business Administration General 

Primeiro estágio – Equivalente ao primeiro ano do programa 

Disciplina Descrição 

Foundations of 

quantitative methods 

for sustainable 

organisations 

This course aims to familiarise you with quantitative studies and 

how they are and can be employed in management, economics and 

for sustainable business. 

Interpreting 

management, market 

and consumption 

This course introduces you to marketing in the context of 

interpreting management, as both an academic discipline and as 

practice. 

Information systems 

and organisation 

studies 

This course offers an introduction to information systems and 

organisation studies. 

International business 

and accounting 

The course explores international business and its implications for 

all corporate functions. 

 

 

 

Segundo estágio – Equivalente ao segundo ano do programa 

Disciplina Descrição Tipo 

Employability and 

Human Resource 

Management 

This course introduces career development and Human Resource 

Management. 

Obrigatória 

Strategic management 

and accounting 

The course introduces you to strategy and accounting. Obrigatória 

Operations 

management and 

marketing strategy 

For this course you will study the tools and techniques used in 

operations management and marketing strategy. 

Obrigatória 



 

 

Marketing research 

and digital marketing 

The course will focus around a conceptual framework for 

conducting research, drawing on the steps of the marketing 

research process. 

Opção 1 

The global economy 

and multinational 

enterprise 

The course will provide an overview of the growth and 

development of the global economy during the twentieth-century. 

Opção 2 

Estudante deverá escolher uma disciplina para cursar ao longo do ano 

 

Terceiro estágio – Equivalente ao terceiro ano do programa 

Disciplina Descrição Tipo 

Integrating 

management: business, 

leadership and 

innovation 

The course draws together the student's learning over the entire 

programme. 

Obrigatória 

Consumer behaviour 

and global marketing 

This course develops a critical understanding of consumer 

behaviour and global marketing. 

Opção 1 

Brands, branding and 

advertising 

Develop a critical understanding of branding in the domains of 

marketing practice, and gain perspectives on contemporary 

international marketing communications. 

Opção 2 

Emerging markets and 

Asia Pacific business 

The course examines emerging markets’ commercial realities and 

national cultures within the context of a global economy. 

Opção 3 

European business and 

international 

competition 

This course examines European business within the European Union 

(EU) and in the greater global context, and also examines 

international competition. 

Opção 4 

Estudante deverá escolher três disciplinas para cursar ao longo do ano 

 

Programa – Business Administration – International Business 

Primeiro estágio – Equivalente ao primeiro ano do programa 



 

 

Disciplina Descrição 

Foundations of 

quantitative methods 

for sustainable 

organisations 

This course aims to familiarise you with quantitative studies and 

how they are and can be employed in management, economics and 

for sustainable business. 

Interpreting 

management, market 

and consumption 

This course introduces you to marketing in the context of 

interpreting management, as both an academic discipline and as 

practice. 

Information systems 

and organisation 

studies 

This course offers an introduction to information systems and 

organisation studies. 

International business 

and accounting 

The course explores international business and its implications for 

all corporate functions. 

 

Segundo estágio – Equivalente ao segundo ano do programa 

Disciplina Descrição 

Employability and 

Human Resource 

Management 

This course introduces career development and Human Resource 

Management. 

Strategic management 

and accounting 

The course introduces you to strategy and accounting. 

Operations 

management and 

marketing strategy 

For this course you will study the tools and techniques used in 

operations management and marketing strategy. 

The global economy 

and multinational 

enterprise 

The course will provide an overview of the growth and 

development of the global economy during the twentieth-century. 

 

 

Terceiro estágio – Equivalente ao terceiro ano do programa 



 

 

Disciplina Descrição Tipo 

Integrating 

management: business, 

leadership and 

innovation 

The course draws together the student's learning over the entire 

programme. Obrigatória 

Consumer behaviour 

and global marketing 

This course develops a critical understanding of consumer 

behaviour and global marketing. Opção 1 

Brands, branding and 

advertising 

Develop a critical understanding of branding in the domains of 

marketing practice, and gain perspectives on contemporary 

international marketing communications. Opção 2 

Emerging markets and 

Asia Pacific business 

The course examines emerging markets’ commercial realities and 

national cultures within the context of a global economy. Obrigatória 

European business and 

international 

competition 

This course examines European business within the European Union 

(EU) and in the greater global context, and also examines 

international competition. Obrigatória 

Estudante deverá escolher uma disciplina para cursar ao longo do ano 

 

 

Programa – Business Administration - Marketing 

Primeiro estágio – Equivalente ao primeiro ano do programa 

Disciplina Descrição 

Foundations of 

quantitative methods 

for sustainable 

organisations 

This course aims to familiarise you with quantitative studies and 

how they are and can be employed in management, economics and 

for sustainable business. 

Interpreting 

management, market 

and consumption 

This course introduces you to marketing in the context of 

interpreting management, as both an academic discipline and as 

practice. 



 

 

Information systems 

and organisation 

studies 

This course offers an introduction to information systems and 

organisation studies. 

International business 

and accounting 

The course explores international business and its implications for 

all corporate functions. 

 

Segundo estágio – Equivalente ao segundo ano do programa 

Disciplina Descrição 

Employability and 

Human Resource 

Management 

This course introduces career development and Human Resource 

Management. 

Strategic management 

and accounting 

The course introduces you to strategy and accounting. 

Operations 

management and 

marketing strategy 

For this course you will study the tools and techniques used in 

operations management and marketing strategy. 

Marketing research 

and digital marketing 

The course will focus around a conceptual framework for 

conducting research, drawing on the steps of the marketing 

research process. 

 

Terceiro estágio – Equivalente ao terceiro ano do programa 

Disciplina Descrição 

Integrating 

management: business, 

leadership and 

innovation 

The course draws together the student's learning over the entire 

programme. 

Consumer behaviour 

and global marketing 

This course develops a critical understanding of consumer 

behaviour and global marketing. 



 

 

Brands, branding and 

advertising 

Develop a critical understanding of branding in the domains of 

marketing practice, and gain perspectives on contemporary 

international marketing communications. 

European business and 

international 

competition 

This course examines European business within the European Union 

(EU) and in the greater global context, and also examines 

international competition. 
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1. O Programa  
O Parallel Degree é um programa com duração de 6 semestres de intercâmbio (com 

periodicidade anual) que permite que estudantes, regularmente matriculados e ex-

estudantes (com até 2 anos de formados) em todos os cursos de Graduação da ESPM 

cursem as disciplinas do programa Parallel Degree da University of London por meio de 

ambiente virtual (VLE – Virtual Learning Education) fornecido pela University of London e in 

loco no Brasil, dentro do campus da própria ESPM quando possível. Sendo que, para 

estudantes regularmente matriculados: realizarão as atividades em paralelo à sua graduação, 

e para todos os inscritos: não há mobilidade física internacional. Os conteúdos e aulas 

ministrados pela ESPM terão base no material da University of London e serão distribuídos 

entre os horários das 17h40 e 19h20 de 3ª e 5ª feiras e aos sábados das 9h20 às 12h50 de 

forma a não impactar às aulas regulares da graduação (dependendo da unidade ESPM – SP, RJ 

e POA, os horários podem sofrer alterações). O estudante recebe ao final do programa o 

Título de Bacharel em Administração (pode optar por Administração Geral ou 

Especializações: em Marketing ou em International Business) da University of London. Os 

detalhes sobre cada opção, bem como as disciplinas envolvidas podem ser encontrados na 

página oficial do programa: https://uol.espm.edu.br/ e ao final do Edital do Programa 

vigente. 

Além de receber um diploma oficial válido no Reino Unido, o estudante que opta pela 

Parallel Degree, não terá os custos envolvidos com acomodação e locomoção para e no país 

estrangeiro.  

O Departamento responsável pelos Programas de Intercâmbios na ESPM vai intermediar 

o contato entre o estudante selecionado e a Universidade Parceira, além de auxiliar 

durante o todo o processo junto à Instituição.  

2. Como participar? 
Para participar do Programa o estudante precisa estar regularmente matriculado nos 

cursos de Administração ou Relações Internacionais na ESPM – São Paulo, ou ser ex-

estudante graduado nesses cursos.  

Pré-requisitos: 

 Estar aprovado em todas as disciplinas do primeiro semestre; 

 Apresentar teste de proficiência de Inglês (qualificação B2, conforme o Quadro 

Comum Europeu de Referência para Línguas ou IELTS 5-5.5); 

 Apresentar carta de intenções em inglês (com ao menos 5 razões pelas quais se 

inscreveu no programa); 

https://uol.espm.edu.br/
https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr#:~:text=O%20Quadro%20Europeu%20Comum%20de,a%20profici%C3%AAncia%20em%20um%20idioma.
https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr#:~:text=O%20Quadro%20Europeu%20Comum%20de,a%20profici%C3%AAncia%20em%20um%20idioma.


 

 

Obs.: Estudante ESPM não precisa passar por novo processo seletivo da University of 

London. 

Mensalidade do Programa: R$ 2.239,00* (dois mil, duzentos e trinta e nove reais) 

durante o período do curso (36 meses). 

 *acompanhando taxa de inflação anual conforme dispõe o contrato do Programa. 

Para estudantes regularmente matriculados na graduação, esse valor será pago 

adicionalmente à mensalidade regular do curso em que está inscrito. Bolsas e descontos 

da mensalidade regular não são aplicáveis ao Parallel Degree. 

As inscrições ocorrem anualmente – e o candidato deverá se inscrever dentro do prazo 

estipulado em Edital específico do programa Parallel Degree, para que haja tempo 

suficiente para application.  

Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá se inscrever via 

https://intercambios.espm.br/paralleldegree/ e pagar a taxa de inscrição do processo 

seletivo, de acordo com o Edital do Programa vigente, disponível nesse mesmo link. A taxa 

de inscrição não será devolvida em caso de desistência. 

3. Processo Seletivo  
Para participar do processo seletivo os candidatos deverão cumprir os pré-requisitos 

definidos em Edital do Programa vigente.  

A aprovação dos estudantes será determinada pela análise do Histórico Acadêmico 

lançadas no sistema até o período do processo seletivo, certificado de idioma e/ou 

proficiência exigido em edital e carta de intenções, se necessário, entrevista com o 

coordenador acadêmico.  

4. Documentos oficiais da Parceira  
A Universidade de Londres é a responsável pela confecção e pelo envio de documentos 

referentes ao programa, não podendo a ESPM ser responsabilizada por quaisquer erros, 

atrasos e extravios de documentos enviados pela Universidade de Destino. 

O conteúdo, a forma, as regras, o cronograma e os parâmetros do programa Parallel Degree 

da University of London foram desenvolvidos e podem ser alterados a qualquer momento 

pela University of London, não cabendo qualquer responsabilidade da ESPM a esse 

respeito. 

https://intercambios.espm.br/paralleldegree/


 

 

5. Responsabilidades do Estudante em Parallel Degree 
Os estudantes em Paralell Degree são responsáveis por: 

 Todos os custos que incorram da sua participação no Programa, como Inscrição e 

pagamento de taxa – de acordo com Edital do Programa vigente; 

 Providenciar documentos exigidos em todos os processos (Processo Seletivo, 

Application à Universidade Parceira e outros, a pedido da Instituição Parceira);  

 Pagar pelo programa de intercâmbio; 

 Solicitar documentos acadêmicos e rematrícula;  

 Realizar o seu application e registrations junto ao site da parceira, seguindo os 

prazos e informações fornecidos pela UoL; 

 Concluir o programa de intercâmbio – Parallel Degree da University of London, 

inclusive realizar todos os trabalhos, exames e/ou provas finais, 

independentemente do aproveitamento das disciplinas na ESPM; 

 Representar a ESPM junto à instituição parceira contribuindo positivamente para 

sua imagem; 

 Respeitar e obedecer às regras da University of London, bem como da ESPM. 

6. Desistência/Cancelamento do Programa  
A desistência implica em perda da vaga e multa, conforme dispõe o Contrato do 

Programa e o estudante terá registrada essa ocorrência na Diretoria de 

Internacionalização, para fins de análise nos próximos processos seletivos que venha a 

participar.  

O valor já investido no programa não é devolvido em caso de desistências. 

O estudante é responsável em oficializar a sua desistência/cancelamento conforme dispõe 

o Contrato do Programa, e deverá enviar e-mail para intercambios-sp@espm.br com a 

justificativa do cancelamento. 

Os valores pagos à ESPM até a data do deferimento do pedido de cancelamento não serão 

devolvidos, e o estudante arcará com multa respectiva ao período do cancelamento. 

Estudantes que solicitarem o cancelamento após o início do programa Parallel Degree da 

University of London, deverão arcar com a multa correspondente ao número de meses e 

parcelas faltantes para o encerramento do semestre em que estiver cursando. Sendo o valor 

total do semestre equivalente a R$ 13.434,00 (treze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), 

corrigido a cada 12 (doze) meses pela variação positiva do índice IGP-M publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas (ou outro índice que o venha a substituí-lo), no período 

imediatamente anterior de 12 (doze) meses. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de 
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cancelamento durante o último semestre do programa, devendo ser realizado o último 

período em sua integralidade e quitado valor total do programa. 

Estudantes que não entregarem a documentação exigida dentro do prazo estipulado para 

o processo de inscrição de estudantes aprovados, terão sua participação no programa 

cancelada automaticamente. 

Estudantes que cancelarem a matrícula da ESPM após aprovação no processo seletivo, 

terão seu programa de intercâmbio cancelado tanto na ESPM quanto na Instituição 

Parceira.  

Em caso de cancelamento, dependendo do número de créditos cursados, o estudante 

poderá receber da University of London um documento respectivo: 

 120 créditos: Certificate 

 240 créditos: Diploma in Business 

 360 créditos: Bacharel (equivalente ao Parallel Degree) 

Lembrando que o estudante que optar em receber o Certificate ou o Diploma, não poderá 

dar sequência ao Parallel Degree (Bacharel). 

Casos excepcionais serão analisados pela Diretoria de Internacionalização. 

7. Reprovação em disciplinas do Programa  
Em caso de reprovação em mais de duas disciplinas, o estudante ficará retido no ano letivo 

e deverá refazer as disciplinas reprovadas. Não há opção de provas substitutivas. 

Quanto aos valores cobrados pela disciplina reprovada, o estudante deverá observar o que 

foi definido em Edital vigente. 

8. Trancamento do Programa  
O estudante pode trancar o programa desde que cumpra as regras do Edital vigente e siga 

o prazo máximo para integralização de créditos do Parallel Degree: 6 anos.  

9. Estudantes Bolsistas e/ou com Financiamentos (FIES, 

Fundação Estudar e outros) 
Estudantes nessas condições poderão participar do programa, mas as Bolsas e descontos 

da mensalidade regular não são aplicáveis ao Parallel Degree. 



 

 

10. Prazo para rematrícula / trancamento 
Todos os estudantes que participam Programa de Parallel Degree devem e são 

responsáveis por realizar sua rematrícula para o próximo semestre, assim como respeitar 

o calendário acadêmico da ESPM e da University of London, de acordo com as datas a serem 

determinadas pela Secretaria de Graduação. 

O estudante poderá trancar o programa Parallel Degree mais de uma vez, porém, a cada 

trancamento deverá retomar após 1 ano, e deverá respeitar as regras estipuladas no Edital 

do programa vigente. 

11. Validação como Atividade Complementar 
Por se tratar de um Programa Acadêmico com validação de créditos para Parallel Degree, 

os estudantes matriculados nesse programa não poderão utilizar horas de atividades da 

University of London como ACOM. 

12. Equivalência de Disciplinas Eletivas na ESPM  
Os estudantes matriculados nesse programa poderão, opcionalmente, utilizar os créditos 

das disciplinas cursadas em Parallel Degree para equivalência de disciplinas eletivas em 

seu curso na ESPM.  

13. Intercâmbio Internacional durante o Programa 
O Programa Parallel Degree não prevê intercâmbio internacional, os estudantes cursam o 

programa completo no Brasil. No entanto, os estudantes da ESPM em intercâmbio 

internacional, que estiverem na condição de Exchange Student, poderão participar do Parallel 

Degree enquanto as aulas permanecerem apenas virtuais em seu campus (Porto Alegre e Rio 

de Janeiro).   

14. Disposições Finais 
Os casos omissos serão analisados pela Diretoria de Internacionalização. 

 

São Paulo, 14 de junho de 2022. 

 


