
INTERCÂMBIO FACULDADE ARNALDO

Região Amazônica de Santarém e entorno

1. DO PROPÓSITO

A Faculdade Arnaldo, fiel ao espírito da Congregação do Verbo Divino, sua mantenedora, 

faz saber aos interessados, que estão abertas as candidaturas para a participação do 

intercâmbio que será realizado na região Amazônica, tendo como base a cidade de 

Santarém, com atividades realizadas em comunidades do entorno.

Com essa iniciativa, a Faculdade objetiva oferecer uma iniciativa de fecunda troca de 

experiência e aprendizado mútuo entre a comunidade acadêmica e comunidade local, a 

ampliação de repertório cultural e humano dos participantes e o exercício de sua 

responsabilidade social.

2. DA DATA DO INTERCÂMBIO

O intercâmbio acontecerá entre os dias 12 a 19 de julho de 2022, incluídos os dias de 

viagem aérea de ida e volta.

3. DAS VAGAS

Serão disponibilizadas 30 vagas, divididas da seguinte forma:

15 vagas para alunos de qualquer um dos cursos da Faculdade Arnaldo – Graduação e 

Pós-Graduação.

9 vagas para coordenações e docentes de qualquer um dos cursos da Faculdade 

Arnaldo.

3 vagas para convidados da Faculdade, entre estes, ex-alunos, parceiros e outros.

3 vagas para colaboradores da Faculdade que prestarão serviços durante o intercâmbio.

Vagas remanescentes de qualquer um dos grupos elencados acima serão preenchidas, 

obedecendo os critérios desse edital e a critério exclusivo da Faculdade Arnaldo Janssen.



A inscrição será feita via formulário eletrônico e a seleção das candidaturas obedecerá 

ao previsto nesse edital. O simples fato de ter feito a inscrição no formulário não garante 

a imediata admissão do candidato como habilitado ao intercâmbio. 

O formulário ficará aberto entre os dias 20 (7h) a 26 (23h59) de abril de 2022.

Todas as inscrições feitas posteriormente ao prazo determinado só serão avaliadas caso 

haja vagas remanescentes no devido grupo do inscrito e a pessoa inscrita cumpra todos 

os requisitos desse edital. 

4.1 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Para a transparência do processo, os critérios de seleção estão aqui explicitados e devem 

ser do conhecimento de todas as pessoas que apresentarem sua candidatura, aos quais 

deverão dar sua ciência e consentimento, a saber:

Correto preenchimento e aceite das condições do intercâmbio, em formulário próprio

Distribuição proporcional dos grupos a e b do item 3, dando representatividade a todos 

os campi da Faculdade e, na medida do possível, dando representatividade ao maior 

número possível de acadêmicos e docentes dos diversos cursos da Faculdade

Comprovar condições financeiras para assumir as despesas do intercâmbio

Assumir o compromisso de participar de todos os encontros de preparação para o 

intercâmbio, a serem oferecidos pela Faculdade, com a participação das lideranças locais 

da região Amazônica

A direção-executiva da Faculdade Arnaldo Janssen constituirá uma comissão ad hoc para 

aprovar as candidaturas, em até 48 horas após o encerramento das inscrições. Após a 

aprovação, a pessoa interessada deverá confirmar seu interesse em até 48 horas, já 

levando em conta os custos do empreendimento, e não o fazendo, a vaga seguirá aberta 

e será preenchida pela próxima pessoa inscrita a cumprir os requisitos.

5. DO STATUS DOS PARTICIPANTES 

Todos os participantes inscritos e selecionados serão considerados, para todos os fins, 

inclusive os trabalhistas, como voluntários no projeto. O intercâmbio é de livre adesão e 

não enseja nenhum tipo de remuneração para os participantes. Ressalva feita aos 

profissionais que irão para prestarem serviço à Faculdade, a convite da comissão ad hoc 

e do Diretor-Executivo.



6. DAS DESPESAS

Todas as despesas do intercâmbio, incluindo transporte aéreo, traslados locais, 

hospedagens e alimentação serão de responsabilidade do participante.

As despesas poderão ser agregadas num pacote completo de viagem, cujo valor será 

parcelável e as condições serão divulgadas a cada um dos selecionados, antes de seu 

aceite final.

A estimativa de gasto individual é de R$3.000,00. Esse valor não inclui as despesas de 

ordem pessoal, tais como higiene pessoal, souvenires, lazer não previsto no pacote de 

viagem e outras de cunho estritamente pessoal. 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Os participantes são integralmente responsáveis por sua condição de saúde, devendo 

portar consigo medicamentos de uso contínuo, receituário de emergência, carteira de 

plano de saúde (se tiver) e informar à organização qualquer situação de saúde que 

inspire cuidados específicos.

b) Os participantes deverão estar em dia com as rotinas de vacinação exigidas por lei, 

para ingresso e trânsito em aeroportos, embarque em aeronaves e outros meios de 

transporte e em outros locais que legislações específicas exigirem.

c) Objetos de uso pessoal, tais como aparelhos telefônicos, periféricos, bagagens são de 

exclusiva responsabilidade do participante.

d) Previamente, a Faculdade disponibilizará o telefone 31 98363 9692 (Flávio) para 

dirimir dúvidas quanto à inscrição. E manterá um número de telefone no local do 

intercâmbio, a ser comunicado oportunamente, que ficará à disposição de familiares, 

para obterem notícias ou se comunicarem com a organização por eventuais 

emergências.



Belo Horizonte, 05 de abril de 2022.

Prof. João Guilherme Porto

Diretor-Executivo.

e) A Faculdade, por meio da direção-executiva e da comissão ad hoc constituída, é a 

instância para dirimir quaisquer situações em relação à realização do intercâmbio.

f) A Faculdade não se responsabiliza por alterações de cronograma ou de qualquer outro 

expediente previsto nesse edital, desde que causados por razões alheias ao seu controle, 

tais como eventos climáticos, pandemias, surtos infectocontagiosos e outros.


