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DOCUMENTO INFORMATIVO COI – PROGRAMA DE DUPLA TITULAÇÃO COM A DMU – DE 
MONTFORT UNIVERSITY 

(Administração e Comércio Exterior) 
 

Informamos que devido ao caminhar e o crescente número de novos casos do novo coronavírus, 
em 23/04/2020 houve a publicação da antecipação das férias escolares (DI-RE 11/2020).  Desta 
forma, afim de atendermos à toda a comunidade mackenzista, a COI por intermédio desta, 
decide em: 
 

1. Alterar o cronograma do programa de Dupla Titulação com a Universidade parceira no 
Reino Unido – De Montfort University OI-RE 10/2020; 

 
CRONOGRAMA ANTERIOR (datas não são mais válidas) 

Atividade / evento Período / Data 

Plantões de orientação na COI sem agendamento prévio (não serão agendados 
horários individuais para este tipo de atendimento) 

De 27/04 a 22/05 

Período de inscrição   De 27/04 a 22/05 

Divulgação da lista das inscrições recebidas (página da COI) 25/05 

Divulgação da lista de inscrições deferidas (página da COI) 28/05 

Divulgação da lista dos alunos pré-selecionados para o Programa 03/06 

Último dia para desistência do processos seletivo 03/06 

Divulgação da lista final dos alunos aprovados para o Programa 08/06 

Reunião dos alunos aprovados com a Coordenação do Curso para orientações 10/06 

 
 
NOVO CRONOGRAMA DO PROCESSO (datas que serão seguidas à partir de 27/04/2020) 

Atividade / evento Período / Data 

Plantões de orientação na COI sem agendamento prévio (não serão agendados 
horários individuais para este tipo de atendimento) 

De 27/04 a 29/05 

Período de inscrição   De 27/04 a 29/05 

Divulgação da lista das inscrições recebidas (página da COI) 01/06 

Divulgação da lista de inscrições deferidas (página da COI) 04/06 

Divulgação da lista dos alunos pré-selecionados para o Programa 08/06 

Último dia para desistência do processos seletivo 08/06 

Divulgação da lista final dos alunos aprovados para o Programa 10/06 

Reunião dos alunos aprovados com a Coordenação do Curso para orientações A partir de 15/06 

NOTA: Caso o aluno desista do processo seletivo após 08/06, ficará impedido de participar de 
outros processos seletivos de mobilidade acadêmica promovidos pela UPM. 
 

2.     A COI passa a seguir as datas expostas no novo cronograma acima. Os demais itens do 
Edital OI-RE-10/2020 publicado em nosso site, permanecem inalterados e são validos 
para esse processo de seleção 

3.    O resultado do processo seletivo será divulgado na página da COI até 08/06/2020. 
 

NOTA: Devido à antecipação das férias escolares, iremos aceitar a Carta de Recomendação 
(somente caso o aluno não a possua no prazo da inscrição) no período de 08/06/2020 a 
15/06/2020 para que a nomeação seja realizada. OS DEMAIS DOCUMENTOS DEVERÃO SER 
ENTREGUES DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO EM CRONOGRAMA. 

http://www.mackenzie.com.br/acoi

