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EDITAL 1603/ 2022 CCNInt-FE

A Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade de Educação da

Universidade de São Paulo, CCNInt-FEUSP, anuncia a abertura do processo para seleção de

estudantes de graduação que apresentem bom rendimento acadêmico para participação em

programa de intercâmbio, durante o 1º semestre de 2023, nas universidades conveniadas com

a FEUSP listadas no  item 7.

1. Inscrição

✔ Até 12 agosto de 2022

✔ Local: As inscrições devem ser realizadas diretamente pelos estudantes

interessados no Sistema MUNDUS (na área pública escolha unidade

responsável: Faculdade de Educação)

2. Requisitos para inscrição

✔ Ser estudante  regularmente matriculado na FE;

✔ Ter concluído ao menos 4 (quatro) semestres e 40% (quarenta por cento) do

total dos créditos do seu curso (vínculo atual);

✔ Não possuir pendências em disciplinas obrigatórias do seu curso atual no

momento da inscrição;

✔ Ter o domínio do idioma conforme exigido pela Instituição de destino;

São seis níveis que variam do básico (A1 e A2), passam pelo intermediário, ou

de independência no uso da língua estrangeira (B1 e B2), até o avançado, ou de

domínio (C1 e C2).

✔ Ter média normalizada acima de 5 (é possível verificá-la na opção com

reprovações junto ao sistema JÚPITER). Mais informações sobre a média

normalizada em:

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cog-no-5237-de-13-de-sete

mbro-de-2005 ;

✔ Não ter concluído nenhum intercâmbio acadêmico em IES estrangeira com

auxílio gerenciado pela USP.

✔ No semestre anterior ao período de intercâmbio previsto neste Edital, estar

cursando disciplinas na USP ou, no caso de prorrogação de intercâmbio no

exterior, em universidade estrangeira;

✔ Não ter cursado nenhum semestre acadêmico em IES Estrangeira com

Auxílios/Bolsas de Programas de Mobilidade na graduação atual e;

✔ Comprometer-se a se matricular no número mínimo obrigatório de 3 (três)

disciplinas;

✔ Estar vacinado contra a COVID-19 incluindo a dose de reforço (com

apresentação de comprovantes);

✔ Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital.

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cog-no-5237-de-13-de-setembro-de-2005%20
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cog-no-5237-de-13-de-setembro-de-2005%20
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3. Anexar os seguintes documentos no sistema mundus:

✔ Formulário de inscrição;

✔ Currículo Lattes;

✔ Plano de estudo assinado por um docente da FE e constando do seguinte:

- Interesse e motivação acadêmicos do estudante;

- As disciplinas que o candidato pretende cursar na universidade com justificativa da

escolha de cada uma.

- A pesquisa que o candidato pretende desenvolver na universidade estrangeira e

relação com a pesquisa que realiza na FE, se for o caso.

- Possibilidades de participação em atividades de extensão na universidade

estrangeira e;

- O impacto esperado dentro dos interesses acadêmicos do candidato.

✔ Cópia do certificado nível de proficiência no idioma exigido pela instituição de destino

- Em relação à língua inglesa e, caso a universidade escolhida não exija um certificado

internacional, e o estudante não o tenha, este certificado poderá ser obtido pelo CEPEL da

FEUSP, teste será realizado dia os dias 09 e 10/08, com resultado em 11/08. Segue o link

para a inscrição (preenchimento de planilha/horário)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQbYJMvj_G15oowbQHF5UNHMgO7IP4ZObIZau

HTcqN4/edit?usp=sharing

- Países Lusófonos ou aqueles que não exigem certificado de proficiência, incluir uma folha

com a seguinte informação: “Certificado de Proficiência não exigido”.

✔ Cópia do passaporte (página com a identificação e validade). Caso ainda não

o tenha, aceita-se o protocolo de solicitação para fins de inscrição;

✔ Histórico escolar de graduação em português e inglês se for o caso (em um

único arquivo);

✔ Cópia do comprovante da vacina contra COVID (inclusive com a dose de

reforço)

✔ Arquivo Único: Avaliação socioeconômica: apenas para alunos oriundos de

escola pública durante o Ensino Médio e alunos que participaram da

PAPFE  (Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil ). Anexar

o histórico do Ensino Médio de Escola Pública e/ou Protocolo de inscrição da

PAPFE ou Declaração de morador do CRUSP (Conjunto Residencial da

Universidade de São Paulo) junto à SAS (Superintendência de Assistência

Social) que comprove ser morador do CRUSP e/ou;

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQbYJMvj_G15oowbQHF5UNHMgO7IP4ZObIZauHTcqN4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQbYJMvj_G15oowbQHF5UNHMgO7IP4ZObIZauHTcqN4/edit?usp=sharing
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✔ Arquivo Único: Avaliação de critérios de equidade apresentar autodeclaração:

A - mulheres autodeclaradas negras, indígenas, com deficiência, trans;

B - homens autodeclarados negros, indígenas, com deficiência, trans;

Declaração sócio econômica e autodeclaração dos critérios de equidade,

anexar documento como item” arquivo único”.

Importante: O estudante poderá indicar até 5 opções de universidades de destino.

Entretanto, no sistema só é permitido escolher uma universidade. Neste caso, o

estudante deverá incluir até 5 planos de estudos em um mesmo arquivo, o mesmo ocorre

com os respectivos certificados de proficiência conforme exigido por cada instituição

selecionada, e indicar a ordem de preferência das universidades escolhidas na ficha de

inscrição.

4. Critérios para seleção

✔ Desempenho acadêmico com base no histórico escolar (sujo);

✔ Desenvolvimento de atividades extracurriculares, com prioridade para

participantes voluntários no iFriends ou Tutor FE;

✔ Desempenho na entrevista com a banca examinadora que versará sobre o

plano de estudos e currículos lattes;

✔ Avaliação socioeconômica e ou  autodeclaração;

5. Benefícios / bolsas

✔ Há isenção de taxas acadêmicas nas instituições estrangeiras conveniadas com a

FE;

Os convênios não cobrem despesas de transporte, estadia e alimentação. Estas

despesas são de responsabilidade do estudante que poderá utilizar recursos

próprios, caso seja selecionado, mas não tenha sido contemplado com uma bolsa.

✔ O presente edital regulamenta única e exclusivamente a concessão de vagas.

Bolsas e auxílios de intercâmbio que porventura sejam oferecidas pela * AUCANI

(Agência USP de Cooperação Nacional e Internacional) ou por Universidades

conveniadas, poderão ser pleiteadas somente pelos estudantes classificados

neste edital, desde que atendam aos requisitos de edital específico. O estudante

aprovado para a concessão de vaga também poderá optar realizar intercâmbio

com recursos próprios.
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6.* Bolsas AUCANI

Para o próximo semestre a AUCANI tem em aberto 3 editais de bolsas:

6.1 - 1588/2022 - África e Ásia

- 20 bolsas PARA TODA USP no valor de R $28.000,00 reais para intercâmbios tendo

a África como destino.

- 20 bolsas PARA TODA USP no valor de R $28.000,00 reais para intercâmbios tendo

a Ásia como destino.

6.2 -  1553/2022 - América Latina, Espanha e Portugal

- 20 bolsas PARA TODA USP no valor de R$ 14.000,00 reais para intercâmbios tendo

a América Latina como destino.

- 20 bolsas PARA TODA USP no valor de R$ 14.000,00 reais para intercâmbios tendo

a Espanha como destino.

- 20 bolsas PARA TODA USP no valor de R$ 14.000,00 reais para intercâmbios tendo

a Portugal como destino.

6.3 - Edital 1518 - Bolsa Mérito

- 03 bolsas SOMENTE PARA FE no valor de R $28.000,00 reais para intercâmbios

tendo como destino instituições de TODOS os países, exceto aquelas instituições

localizadas nos domínios da América Latina e do Caribe, da Espanha e de Portugal

e seus campus/campi além-fronteiras.

7. Lista de instituições conveniadas:

Nº Instituições País
Exigências em

relação ao idioma
Vagas

Consulte o site para verificar as disciplinas antes de realizar

a inscrição e outras informações

1

Universidad Nacional de

La Plata, Facultad de

Humanidades y Ciencias

de la Educación

Argentina
Espanhol  B1

(certificado simples)
2

https://www.fahce.unlp.edu.ar/facultad/secretarias-y-prosecretaria

s/academica/deptos

https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/estancias_cortas_r

rii-6421

2 University Kwazulu-Natal África do Sul

Inglês: IELTS 6.0 ,

TOEFl paper 550

ou ibt 80 ou B2

certificado simples

(a ser analisado)

2

https://hermanusvarsitytrust.co.za/bachelor-of-education-in-found

ation-phase-teaching/

https://stadio.ac.za/teacher-education/school-education

https://www.fahce.unlp.edu.ar/facultad/secretarias-y-prosecretarias/academica/deptos
https://www.fahce.unlp.edu.ar/facultad/secretarias-y-prosecretarias/academica/deptos
https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/estancias_cortas_rrii-6421
https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/estancias_cortas_rrii-6421
https://hermanusvarsitytrust.co.za/bachelor-of-education-in-foundation-phase-teaching/
https://hermanusvarsitytrust.co.za/bachelor-of-education-in-foundation-phase-teaching/
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3
Universidad de Playa

Ancha
Chile

Espanhol  B1

(certificado simples)
5

https://www.upla.cl/admision/

4 Universidad del Valle Colômbia
Espanhol  B2

(certificado simples)
2

https://fep.univalle.edu.co/

http://dri.univalle.edu.co/es/movilidad-internacional

5 Universidad de Cartagena Colômbia
Espanhol  B2

(certificado simples)
2

https://www.unicartagena.edu.co/estudia-con-nosotros/facultad-ci

encias-sociales-y-educacion

6 Universidad de Medelin Colômbia
Espanhol  B1

(certificado simples)
4

https://www.udem.edu.co/index.php/cienciassocialesyhumanas

7

College of Occidental

Languages, Hankuk

University of Foreign

Studies

Coreia do Sul

IELTS - overall band score of

at least 6.0

TOEFL/TOEFL ITP - 550 or

higher

computer-based 213 or

higher

internet-based 80 or higher

TOEIC - 750 or higher

Inglês B2 CEPEL FE

2 https://coordinatorguide.hufs.ac.kr/Fact-Sheet-and-Eligibility

8 University of Zagreb Croácia
Inglês B2  (certificado

simples)
2

Faculty of Teacher Education UNIZG

https://www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2022/03/UFZG-courses-in-

FL-2022-2023-za-Red-predavanja_02-03-2022_web.pdf

Faculty of Croatian Studies  -  selection of courses in social sciences

https://www.hrstud.unizg.hr/en/courses-in-foreign-languages?@=21hxl#n

ews_77134

9

Dipartimenti Scienze

Umane  da Universitá

Degli Studi di Verona

Itália
Italiano B1

(certificado simples)
2

The courses that foreign students can attending are the triennal

courses of the Department (Bachelor's degree in Education  -

Bachelor's degree in Organisational Training  - Bachelor's degree

in Philosophy - Bachelor's degree in Social Work) at this link:

http://www.dfpp.univr.it/?ent=cs&ent=cs&tcs=N&lang=en

10
Vilnius University Siauliai

Academy
Lituânia

Inglês (B1) (certificado

simples)
2 https://is.vu.lt/pls/pub/vustud.public_ni$wwwtprs.dalsar_show

11

Faculdade de Educação

da Universidade Eduardo

Mondlane

Moçambique - 15

1) Curso de Organização e gestão da educação: a. Psicopedagogia; b.

Supervisão e Inspeção Escolar; c. Ética e Deontologia Profissional

; 2)  - Curso de Educação ambiental: a. Educação ambiental e turismo;

b. Sociologia e Psicologia ambiental; c. Gestão de Projectos educativos;

3) - Curso de Psicologia: a. Psicologia educacional; b. Psicologia de

aprendizagem; c. Psicologia de orientação escolar; d. Praticas

profissionais nas escolas ; e. Desenho do currículo;

4) Curso de línguas de sinais de Moçambique: a. Seminários

especializados e estagio acadêmico;

5) Curso de Desenvolvimento e educação de infância: a. Direito da

família e menor e b. Abordagem das praticas culturais da Infância; c.

Educação Inclusiva.

https://www.uem.mz/index.php/faculdades-e-escolas/faculdades/faculda

de-de-educacao

https://www.upla.cl/admision/
https://fep.univalle.edu.co/
http://dri.univalle.edu.co/es/movilidad-internacional
https://www.unicartagena.edu.co/estudia-con-nosotros/facultad-ciencias-sociales-y-educacion
https://www.unicartagena.edu.co/estudia-con-nosotros/facultad-ciencias-sociales-y-educacion
https://www.udem.edu.co/index.php/cienciassocialesyhumanas
https://coordinatorguide.hufs.ac.kr/Fact-Sheet-and-Eligibility
https://www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2022/03/UFZG-courses-in-FL-2022-2023-za-Red-predavanja_02-03-2022_web.pdf
https://www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2022/03/UFZG-courses-in-FL-2022-2023-za-Red-predavanja_02-03-2022_web.pdf
https://www.hrstud.unizg.hr/en/courses-in-foreign-languages?@=21hxl#news_77134
https://www.hrstud.unizg.hr/en/courses-in-foreign-languages?@=21hxl#news_77134
http://www.dfpp.univr.it/?ent=cs&ent=cs&tcs=N&lang=en
https://www.uem.mz/index.php/faculdades-e-escolas/faculdades/faculdade-de-educacao
https://www.uem.mz/index.php/faculdades-e-escolas/faculdades/faculdade-de-educacao
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12

Escola Superior de

Educação de Paula

Frassinetti

Portugal - 6

https://esepf.pt/wp-content/uploads/cric/ECTS-Information-Packa

ge-2022-2023-vs2-22-06-2022.pdf

13
Instituto de Educação

Universidade de Lisboa
Portugal 2 http://www.ie.ulisboa.pt/

8. Cronograma

Até 12/08 Inscrição (diretamente no sistema MUNDUS)

15 a 16/08 Análise das candidaturas

17 e 18/08 Entrevista via google meet

Até 18/08 Resultado da classificação para vagas

A indicação pela FE não garante a realização de intercâmbio, cabendo exclusivamente à

Instituição Estrangeira a disponibilização de vaga e aceitação do estudante.

02/08/2022

https://esepf.pt/wp-content/uploads/cric/ECTS-Information-Package-2022-2023-vs2-22-06-2022.pdf
https://esepf.pt/wp-content/uploads/cric/ECTS-Information-Package-2022-2023-vs2-22-06-2022.pdf

