
Programa de Dupla Titulação FAAP-UNIVERSITY OF NORTHAMPTON

Antecedentes

Em novembro de 2009, a FAAP assinou um Convênio de Cooperação com a University of 
Northampton, no Reino Unido, que propicia aos alunos do curso de Administração de Empresas 
da FAAP a complementação de estudos na escola inglesa com direito à obtenção do diploma de 
graduação inglês.

A quem se destina o programa

A alunos regularmente matriculados no curso de graduação em Administração de Empresas 
oferecido pela Faculdade de Administração da FAAP. 

Poderão participar do programa somente os alunos regularmente matriculados que concluíram o 
6° semestre na FAAP. 

Poderão se inscrever os alunos regularmente matriculados que concluíram o 6º semestre na 
FAAP.

Este programa não se destina aos alunos já formados.

Descrição e duração do programa

O programa consiste na realização do programa Top Up BA (Hons) in Business & 
Management da Northampton Business School, sendo que os alunos que tenham concluído com 
êxito esse programa poderão solicitar o diploma BA in Business & Management emitido pela 
University of Northampton.

Descrição do curso

O programa tem a duração de aproximadamente um ano, com início em fevereiro e setembro e 
conclusão em janeiro e junho, respectivamente. 

A dissertação deverá ser entregue até o mês de janeiro, após o término do curso (esta parte do 
programa pode ser concluída à distância).

Por fim, o aluno deve retornar à FAAP e se graduar.

Obs.: as disciplinas cursadas em Northampton que obtiverem equivalência conferida pela FAAP 
poderão ser aproveitadas para dispensa de disciplinas ou como atividades complementares.

Procedimento de inscrição 

Os interessados deverão apresentar sua candidatura ao Departamento de Intercâmbio e 
Internacionalização da FAAP até 25/02 de cada ano para iniciar o programa de complementação 
de estudos em setembro do mesmo ano e até 10/09 de cada ano para iniciar o programa em 
fevereiro do ano seguinte. Serão realizados dois processos de seleção por ano.  

São oferecidas apenas 5 vagas por período acadêmico. A FAAP se reserva o direito de não 
ocupar as 5 vagas previstas se verificar que os candidatos não atendem os requisitos mínimos 
exigidos pela University of Northampton.

Documentação exigida

• Formulário de inscrição da FAAP;
• Formulário de inscrição da University of Northampton;
• 2 fotos 3x4;
• Cópia autenticada da página de identificação do passaporte vigente.*

*Caso o aluno possua mais de uma nacionalidade, deverá apresentar cópia dos demais
passaportes e indicar qual será utilizado para a solicitação do visto de estudante.
• Curriculum vitae (em inglês);
• Carta de apresentação, expressando os motivos pelos quais deseja participar do programa 
(em inglês);
• Declaração financeira com firma do assinante reconhecida em cartório;
• Pagamento da Taxa de Intercâmbio na Central de Atendimento ao Aluno (Prédio 4 – subsolo);
• Histórico escolar com tradução juramentada para o inglês;
• Teste de proficiência na língua inglesa: IELTS – 6,0; TOEFL – 80 (iBT). 

Processo de Pré-Seleção

Critérios
• Ter sido aprovado no 6° semestre do curso de Administração de Empresas da FAAP;
• Média acadêmica (serão selecionados os alunos que tiverem a melhor média acadêmica);
• Maior pontuação no teste de proficiência na Língua Inglesa (IETLS ou TOEFL);
• Em caso de empate, será realizada uma entrevista com o diretor da Faculdade de 
Administração. 

Nota: o processo de seleção será realizado por uma comissão nomeada pela Faculdade de 
Administração da FAAP. Os critérios de seleção não atendem uma ordem específica. Os 
candidatos ao programa na University of Northampton deverão respeitar a decisão da comissão 
de seleção. 

Uma vez aprovado pela Faculdade de Administração, o Departamento de Intercâmbio e 
Internacionalização enviará a documentação à Northampton Business School, a qual aprovará 
ou não o aluno pré-selecionado.

O aluno somente estará confirmado no programa quando receber a aprovação final da University 
of Northampton, que enviará a carta de aceitação ao Departamento de Intercâmbio e 
Internacionalização da FAAP.

Valor do programa: £11,700 (onze mil e setecentas Libras Esterlinas) por ano. O aluno deverá 
pagar 50% do valor antes de sua ida para confirmar sua vaga e tirar o visto de estudante. Os 
demais 50% poderão ser pago depois de sua chegada à Inglaterra.

A University of Northampton

A University of Northampton é uma universidade dinâmica e moderna, situada no coração da 
Inglaterra.

Northampton tem mais de 11 mil estudantes e possui dois campi. A Universidade recebe, por 
ano, mais de 700 alunos estrangeiros de 100 países diferentes.

Com esta nova parceria entre a FAAP e a University of Northampton, a Fundação dá um passo 
importante no seu processo de internacionalização e no seu objetivo de formar profissionais 
globais.

Deveres do aluno candidato ao Programa na University of Northampton

• Providenciar e apresentar toda a documentação necessária para a realização da inscrição;
• Responsabilizar-se pela tradução juramentada da documentação solicitada;
• Respeitar os critérios de seleção aplicados pela Faculdade de Administração da FAAP e pela 
University of Northampton. 

Deveres do aprovado para o programa na University of Northampton

Uma vez selecionado e admitido para o programa, o aluno terá as seguintes responsabilidades:
• contratar um seguro de saúde internacional, válido no Reino Unido pelo período da duração do
programa;
• encaminhar ao Departamento de Intercâmbio e Internacionalização da FAAP uma cópia do visto
de estudante obtido no Consulado do Reino Unido no Brasil. A tramitação do visto é de total
responsabilidade do aluno de intercâmbio. Nem a FAAP nem a University of Northampton se
responsabilizam por demoras na sua tramitação ou por vistos negados;
• encaminhar ao Departamento de Intercâmbio e Internacionalização da FAAP as informações
referentes à sua saída do Brasil, assim que definidas. Não é permitido se apresentar na
universidade anfitriã fora do prazo estabelecido pela mesma;
• comunicar ao Departamento de Intercâmbio e Internacionalização da FAAP sua chegada ao
país estrangeiro em um prazo máximo de uma semana;
• contatar o Departamento de Relações Internacionais da universidade anfitriã, ou o escritório
correspondente, em um prazo máximo de uma semana, bem como aceitar seus horários de
trabalho, suas determinações e metodologias;
• durante o programa, o aluno deverá respeitar as normas da University of Northampton e cumprir
com êxito o programa acadêmico determinado pela instituição anfitriã, sob pena de não obter o
diploma britânico;
• uma vez concluído o programa com êxito, é de responsabilidade do aluno a tramitação do título
universitário na University of Northampton. A FAAP não se responsabiliza pela tramitação do
mencionado diploma;
• em seu regresso, o aluno deverá apresentar ao Departamento de Intercâmbio e
Internacionalização da FAAP um documento oficial emitido pela universidade estrangeira com o
plano de curso atendido, seu desempenho e cópia do diploma britânico.

Todos os prazos estabelecidos deverão ser fielmente cumpridos, pois implicam no bom 
funcionamento do programa.

Mapa de Northampton:
http://www.northampton.ac.uk/about/findus/images/northampton.jpg
Mapa do Park Campus:
http://www.northampton.ac.uk/about/findus/images/park-campus.jpg
Tour virtual:
http://www.northampton.ac.uk/about/tours/


