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PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

REDE JESUÍTA DE EDUCAÇÃO | FORDHAM UNIVERSITY, NY 

 

 

 APRESENTAÇÃO 

 

Viver em um mundo cujas fronteiras e categorias culturais se cruzam não é mais uma 

opção. Nossas sociedades já estão vivendo a dinâmica de inclusão / exclusão; nossos alunos 

devem aprender a agir em um mundo multicultural, a perceber a diversidade como riqueza e 

reafirmar sua identidade com uma clara abertura ao ambiente. É, portanto, um imperativo da 

nossa pedagogia oferecer experiências aos estudantes que lhes permitam adquirir as 

competências para desenvolver-se em um mundo mais aberto e plural. 

Os programas de intercâmbio entre países e escolas são, para esse desafio, uma 

ferramenta comprovada e efetiva. Os frutos desses projetos estão à vista e vêm ao encontro 

de uma formação integral que todos os Centros almejam e declaram. Eles respondem, de 

forma direta e eficiente, a essa linha de formação urgente que os integra e os capacita a viver 

no século XXI. 

Soltando um pouco a imaginação, não é difícil pensar que os estudantes que participam 

desses programas hoje podem ser os Líderes dos países e dos projetos globais do futuro. 

Graças às redes sociais, ao contrário de ontem, aqueles que se conhecerem, em seu estágio 

adolescente, em diferentes Programas de Intercâmbio, estarão permanentemente 

conectados e poderiam, eventualmente, portanto, conectarem-se a ideias e projetos que, 

com uma visão comum, reforcem os propósitos de “salvar a terra” (empresários, políticos, 

líderes sociais não governamentais, sacerdotes etc.: um novo “corpo apostólico global”). 

Nossos Centros Educacionais fazem um grande esforço para propiciar uma educação e 

uma formação mais pertinente, permitindo que os Estudantes vivam nos anos vertiginosos 

presentes e naqueles que virão. Nesse contexto e para fortalecer esse esforço, propomo-nos 

– um grupo de Colégios – a uma maior institucionalização do aproveitamento da Rede Jesuíta 

em um sistema de intercâmbio cultural massivo e regulado por propósitos mais explícitos na 

linha do desenvolvimento de “competências globais”. Estamos conscientes da enormidade de 

experiências semelhantes que existem na atualidade, mas também da ausência, em muitos 

lugares, desses projetos por falta de convicção e, especialmente, por limitações econômicas. 

Após a avaliação positiva da primeira edição do Programa Liderança e Cidadania Global, 

desenvolvido em parceria entre a RJE e a Universidade Jesuíta Fordham, em Nova Iorque, EUA, 
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uma segunda edição está sendo organizada. O programa tem como foco estudantes do Ensino 

Médio, 15 a 17 anos, e será realizado entre os dias 08 e 27 de julho de 2020. O cronograma é 

dividido em duas partes e cada uma delas acontecerá em um dos Campi da Universidade: Rose 

Hill (Bronx) e Lincoln Center (Manhattan). A primeira, “A Linguagem da Diplomacia”, investiga 

os desafios e estratégias para um desenvolvimento sustentável. A segunda, “Cidadania 

Global”, ressalta a importância de reconhecer as diferenças culturais nas relações 

internacionais. O programa inclui visita à ONU e um dia de excursão pela Philadelphia, estado 

da Pensilvânia (arquivo anexo está com o cronograma completo).  

 

 

DO PROCESSO SELETIVO DOS ALUNOS DO COLÉGIO ANCHIETA 

 

O processo seletivo se dará mediante a inscrição dos candidatos, apresentação de 

portfólio contendo a documentação comprobatória dos critérios estabelecidos e o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

A análise documental e seleção dos inscritos para o Intercâmbio RJE | Universidade 

Jesuíta Fordham será realizada por uma comissão formada por professores, SOP e pelas 

respectivas equipes de Ano/Série do aluno e validada pela assessoria da Coordenação de 

Unidade de Ensino Fundamental II e EM.  

Não há limite de vagas. Quem cumprir todos os critérios da seleção terá a 

oportunidade de participar deste projeto.  

  

DOS CRITÉRIOS 

 

Dimensão cognitiva 

a.       Que estejam cursando a 1ª ou 2ª Série do EM. 

b.       Resultados proficientes no APC (Acompanhamento Processual Contínuo). 
 

 

 Dimensão socioemocional 

 

c.       Que tenham espírito e disposição para trabalhos coletivos, sejam organizados e 

responsáveis; 

d.       Que tenham pró-atividade; 
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e.       Que respeitem as diferenças, demonstrando uma atitude de abertura, 

acolhimento e inclusão; 

f.        Que sejam reconhecidos pelos educadores e colegas como referência positiva 

em termos de convivência e sociabilidade; 

g.       Que sejam reconhecidos, pelos educadores e colegas, como liderança; 

h.       Que estejam envolvidos em no mínimo um dos projetos de protagonismo juvenil 

(Magis Inovação, SINU, Voluntariado, GVX, GEA, Grupo Socioambiental). 

 

  

Dimensão Espiritual-religiosa 

 

i. Que sejam conscientes e comprometidos com a realidade que os cerca e se 

preocupem com ela; 

ii. Que participem das atividades de Pastoral - “Apostolado” proposto pela 

instituição na qual farão o intercâmbio.  

 

 

DOS REGISTROS DOCUMENTAIS 

 

Junto com a inscrição para o Encontro de Formação Integral, o(a) aluno(a) deverá 

apresentar um portfólio documental contendo: 

1. Histórico de desempenho. 

2. Descrição/relato do seu envolvimento e sua participação nas situações 

relacionadas as letras “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “i”. 

3. Relato da participação nos projetos de protagonismo com eventual apoio 

documental (foto, registro de e-mail, entre outros). 

 

DO NÚMERO DE VAGAS 

 

1. O Colégio Anchieta não tem um número limite de vagas. Quem tiver um perfil 

que preencha os requisitos terá a possibilidade de participar deste projeto.  

2. Para que o projeto ocorra será necessário o número mínimo de 10 estudantes 

inscritos de toda a Rede Jesuíta de Educação do Brasil.  
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DA DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAR O PROJETO 

 

1. O(a) aluno(a) deverá realizar preparação prévia a partir de material a ser 

fornecido pelo educador referencial. 

2. Estar comprometido em colaborar para a continuidade dos projetos de 

desenvolvimento do protagonismo juvenil do Colégio Anchieta. 

3. Responsabilizar-se em relação à recuperação dos conteúdos perdidos e 

avaliações realizadas durante o período de ausência devido ao projeto, conforme 

comunicação do Serviço de Orientação Pedagógica.  

 

DA FAMÍLIA 

1. Dar apoio aos alunos em relação à motivação e preparação prévia ao 

intercâmbio, bem como oferecer suporte para a recuperação dos conteúdos e avaliações 

perdidas pelo aluno no período do projeto. 

2. Pagamento do valor do intercâmbio 

3. Pagamento das despesas de passagens, seguros e despesas pessoais que não 

forem supridas pelo programa.  

4. Manter um espírito de colaboração com o Colégio Anchieta em relação aos 

preparativos e organização da viagem.  

 

ORIENTAÇÕES PARA A VIAGEM 

  

O programa inclui:  

a. Alojamento de 8 a 17 de julho no Campus Rose Hill e de 18 a 27 no Campus Lincoln 

Center, Manhattan, próximo ao Central Park. Não há possibilidade de acomodação na 

universidade além deste período.  

b. Café da manhã, almoço e jantar no refeitório da universidade.  

c. Viagem a Filadélfia, estado da Pensilvânia.  

d. Entradas para as visitas planejadas, museus, concertos e apresentações.  

e. Translado do aeroporto JFK para a universidade e transporte para as atividades fora 

do campus.  

f. Certificado de conclusão do curso.  
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O programa não inclui: 

a. Passagem aérea 

b. Seguro saúde 

c. Visto turístico B-2 

d. Algumas refeições indicadas na descrição do programa 

Investimento 

a. O valor deste projeto de intercâmbio é de U$ 4.800,00 + 6,38% (taxas e impostos).  

b. O pagamento deverá ser feito para a empresa parceira da Companhia de Jesus 

chamada Corp Travel. O contato será feito através do e-mail 

intercambiorje@corptravel.com.br ou pelo telefone (11) 5033-3131.   

 

DATA PARA A INSCRIÇÃO E ENTREGA DOCUMENTAL 

 

• Da divulgação deste edital até o dia 21 de fevereiro de 2020, às 12h. A Ficha de 

Inscrição preenchida e os documentos deverão ser entregues na secretaria da Coordenação 

da Unidade de Ensino.  

• Os candidatos selecionados serão divulgados no dia 28 de fevereiro de 2020. 

• Os candidatos que forem selecionados terão uma reunião no Colégio Anchieta 

a ser marcada pelo educador referencial. 

• As famílias dos candidatos escolhidos terão de participar de uma reunião no 

Colégio Anchieta a ser marcada pelo educador referencial. 

 

________________________________ 

Cleiton Gretzler | Coordenador da Unidade de Ensino 
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