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3ª Retificação do Contido no Edital de 

Intercâmbios: 
Processo Seletivo_Pós-Graduação – N° 01/2022 

Ajusta-se Item 3. Inscrição:  

• Prorrogado o prazo de inscrição e pagamento do tuition 

do programa Módulo Internacional de janeiro de 2023; 

Ajusta-se item 4.Cronograma: 

• Alteradas as datas de inscrição e pagamento do tuition 

do programa Módulo Internacional de janeiro de 2023 

 

Detalhamos abaixo as informações: 

3. Inscrição 

“A inscrição para os programas de Intercâmbio da Pós-Graduação deverá ser realizada de 
15 de julho a  11 de setembro ou até o preenchimento total das vagas disponíveis em cada 
programa isoladamente tratado, pela página: 
https://intercambios.espm.br/programas/modulo-internacional/; com pagamento da taxa 
de inscrição de R$950,00 (à vista). O estudante deve preencher todos os itens solicitados, 
indicando o programa de Intercâmbio escolhido, e realizar o envio dos documentos listados 
abaixo para o e-mail intercambios-pos@espm.br. Não esqueça de colocar seu nome 
completo e CPF: 
 

✓ Cópia do certificado de idioma inglês, no nível exigido, para os programas do EADA 
e MIM; 

✓ Comprovante de vacinação contra o COVID. 
 

A inscrição somente será confirmada após os seguintes pagamentos: 

✓ Taxa de inscrição até dia 02 de setembro: R$950,00 (à vista); e 

✓ Tuition até dia 16 de setembro: R$7.000,00 (à vista ou parcelado em até 6x no 

cartão de crédito). 

  

https://intercambios.espm.br/programas/modulo-internacional/
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4.Cronosgrama: 

 

15 de julho a 11 

de setembro 

Período de inscrição, pela página  

https://intercambios.espm.br/programas/modulo-internacional/ ; 

com pagamento da taxa de inscrição de R$950,00 (à vista) 

13 de setembro 
Divulgação do resultado pela página 

https://intercambios.espm.br/programas/modulo-internacional/  

13 a 16 de 

setembro 

Pagamento do tuition de R$ 7.000,00 (à vista ou parcelado em até 

06x no cartão de crédito) 

16 de setembro 

Prazo máximo para entrega de documentos (cópia de passaporte 

válido, cópia de seguro saúde internacional e termo de 

compromisso assinado). Outros documentos poderão ser solicitados 

pela Instituição parceira e os aprovados serão avisados.   

NOV 2022, data a 

definir com os 

inscritos 

Get together – evento de integração com os participantes, 

compartilhamento de informações, dicas e fechamento de detalhes 

para o planejamento da viagem.  

 

Qualquer dúvida, questionamento ou ação serão resolvidos pela Diretoria de 

Internacionalização da ESPM. 
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