PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EM MEDICINA
1. Apresentação
O Fleming Medicina, em parceria com universidades norte-americanas, oferece aos
seus ex-alunos bolsas de estudo para cursarem um estágio clínico em faculdades de
Medicina parceiras.
2. Objetivo do programa
O Programa tem como objetivos possibilitar aos alunos a vivência no exterior, bem
como a troca de experiências e o contato com profissionais referência no mundo da
Medicina. Além disso, conforme seus valores – inovação e excelência – o Fleming
busca contribuir com a formação dos futuros médicos brasileiros.
3. Instituições elegíveis
O Programa abrange as seguintes instituições norte-americanas:
a. Harvard Medical School – Boston
b. Weill Cornell Medical College - Nova York
c. Yale School of Medicine - New Haven
Na ausência de alunos aceitos nestas instituições, o Fleming analisará, a seu exclusivo
critério, outras instituições internacionais de renome e qualidade.
4. Vagas e benefícios
Serão concedidas até 02 (duas) por ano, sendo uma no primeiro semestre e outra no
segundo semestre. Cada bolsa contemplará um valor total de US$ 5.000,00 (cinco mil
dólares), correspondente a conversão efetuada com base na cotação do valor de
venda da moeda norte-americana na data do depósito. O depósito do valor da bolsa
será realizado em reais em conta corrente, em parcela única, antes da viagem. Esse
valor deve ser usado para cobrir gastos com passagens aéreas, seguro saúde,
alimentação, transporte, alojamento e taxas consulares. Cada estudante selecionado
terá direito a uma única bolsa de estudo.

5. Pré-requisitos
a. Ser brasileiro;
b. Possuir nível de inglês fluente;
c. Estar no último ou penúltimo ano do curso de Medicina, de acordo com
as regras de cada instituição participante;
d. Ter sido aprovado em universidades brasileiras no curso Medicina com
notas no Vestibular ou no ENEM obtidas enquanto cursava Fleming;
e. Inscrever-se e ser aprovado no processo de seleção da instituição
parceira no exterior.
f. Possuir um perfil alinhado aos valores do Fleming: ética, transparência e
empatia em prol das pessoas; paixão que energiza e inspira; inovar
aprender, evoluir; excelência além do limite.
6. Documentação necessária e processo de inscrição
As candidaturas devem ser entregues na Rua Santo Antônio 807, CEP: 90220-010,
Porto Alegre – RS, endereçadas ao Programa de Excelência em Medicina. Os seguintes
documentos devem ser anexados ao pedido:
a. Foto de rosto recente e colorida (Tamanho Passaporte – 5x7cm);
b. Cópia do passaporte e visto válidos;
c. Carta de apresentação pessoal, direcionada ao Fleming, na qual o
candidato expressará as razões pelas quais quer fazer o estágio clínico e
por qual motivo é merecedor de uma bolsa do Fleming (limite de
extensão de duas páginas);
d. Carta de aceite da universidade de destino;
e. Mapa geral de custos para o estágio pretendido, contendo as seguintes
informações (em dólares):
i. Despesas acadêmicas (mensalidades, taxas educacionais,
material etc.);
ii. Despesas pessoais (moradia, alimentação, seguro e transporte);
iii. Despesas de viagem (passagem aérea).
f. Carta de recomendação de um professor do curso de Medicina no qual
o aluno é matriculado em apoio à concessão da bolsa;
g. Histórico acadêmico completo do curso de Medicina;
h. Termo de participação no processo seletivo preenchido (disponível no
final deste edital).
O aluno receberá uma mensagem de confirmação em até 2 dias úteis após a entrega
dos documentos, através do e-mail indicado no Termo de Participação . Caso não receba
esta mensagem, contatar o Fleming através do e-mail: contato@flemingmedicina.com.br,
informando que enviou sua candidatura, mas não recebeu confirmação.

7. Critérios de avaliação
Poderão participar do processo de seleção os alunos que atendam às exigências acima
citadas. As candidaturas são aceitas de forma contínua e serão analisadas por ordem
de chegada. O Fleming executará a seleção baseando-se nos seguintes critérios:
a. Cumprimento das normas do edital;
b. Liderança, excelência acadêmica e identificação com os valores do
Fleming completam o perfil de candidato desejado;
c. A documentação precisa estar completa para ser analisada;
d. Desempenho acadêmico;
e. Recomendações.
8. Disposição finais
A equipe responsável pela avaliação das inscrições pode abrir eventuais exceções nos
itens do regulamento, desde que estejam devidamente pontuadas e justificadas pelos
candidatos. Dúvidas sobre o edital, contate o Fleming Medicina pelo e-mail
contato@flemingmedicina.com.br ou pelo telefone (51) 3269-6800.

Porto Alegre, 6/5/2019
Porto Alegre, 7/10/2019 (1ª retificação)

Diretor do Fleming Medicina

TERMO DE PARTICIPAÇÃO

Eu, ______________________________________________________, portador do
CPF_________________________
com
endereço
de
e-mail
_________________________________________________ e número de telefone
(__)___________________,
ex-aluno
do
Fleming
na
cidade
de
_________________________,
aprovado
em
Medicina
na
universidade
______________________ no ano de _______, postulante à bolsa de estudos do
Programa de Excelência em Medicina do Fleming Medicina, declaro que:
1. Estou de acordo com as condições de participação no processo seletivo do Fleming
Medicina, informadas no edital divulgado no site da instituição;
2. Entendo que a bolsa é parcial, não cobrindo todos os custos do intercâmbio, sendo
que o pagamento será efetuado em reais na cotação da moeda norte-americana na
data do depósito;
3. Caso eu seja contemplado com a bolsa, assumo o compromisso de compartilhar a
minha experiência, registrando-a através de fotos e vídeos de acordo com as
orientações do Fleming Medicina, e autorizo esta instituição a divulgar o material da
forma como melhor entender;

___________________________
Data e Local

___________________________
Assinatura

