
 

                               

EDITAL FE 3/2015 

A Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo, CCInt-FEUSP anuncia a abertura do processo para seleção de alunos 

de graduação que apresentem bom rendimento acadêmico para participação em programa de 

intercâmbio com duração de um semestre letivo com início no 1º semestre de 2016. Os alunos 
selecionados poderão participar do processo de seleção do Programa de Intercâmbio 
Internacional para alunos de graduação USP – Edital 478/2015 que disponibiliza 40 bolsas no 
total para a USP. 
 

1. Inscrição e local 
 Dia: De 14 a 30/09. 
 Horário: 14h às 18h 
 Local: CCInt- FE – térreo - sala 21 Bloco B 

 
2. Critérios para inscrição 

 Ser aluno regularmente matriculado FE; 
 Quando de sua inscrição, o candidato deve ter concluído ao menos 2 (dois) 

semestres e 20% (vinte 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; 
 Comprovar conhecimento de uma língua estrangeira; 
 O candidato deverá ter média normalizada acima de 5. 

 
3. Entrega da documentação no ato da inscrição: 
 Formulário de inscrição (disponível no website da FE); 
 Carta de motivação em português e na língua exigida pela universidade de destino; 
 Currículo Lattes; 
 Plano de estudos em português e na língua exigida pela universidade de destino, 

assinado por um docente, constando o seguinte: 
- Interesse acadêmico do aluno; 
- As disciplinas que o candidato pretende cursar na universidade com justificativa da 
escolha de cada disciplina; 
- 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 de proficiência na língua do país de destino, de acordo com a 
exigência da instituição de destino e/ ou editais; 

 Cópia do passaporte (identificação e validade); 
 

4. Critérios para seleção 
 Desempenho acadêmico com base no histórico escolar (sujo); 
 Desenvolvimento de atividades extracurriculares; 
 Entrevista com os primeiros colocados. 
 A banca será composta por membros das Comissões de Graduação, Pesquisa, 

Cultura e Extensão e da CCInt da FE. 



 

 
Importante: A comunicação com os candidatos será feita pelos seguintes meios: e-mail 
(ccint.fe@usp.br) e mural de avisos. O resultado final da seleção será definido pela Instituição de 
destino. 
 

5. Benefícios / bolsas 
 Há isenção de taxas escolares pelas instituições estrangeiras conveniadas com 

a FE; 
 Os convênios não cobrem as despesas de transporte, estadia e alimentação. 

Estas despesas são de responsabilidade do aluno que poderá utilizar recursos 
próprios ou concorrer às bolsas auxílio oferecidas pela USP; 
 

6. Instituições conveniadas com a FEUSP para vagas de intercâmbio de alunos de 
graduação. 
 

 

Nº Instituições Países Nº de vagas 
Exigências em relação 

ao idioma 
Consulte o site antes de realizar a 

inscrição 

1 Universidad Playa Ancha 
 

Chile 2 Espanhol Nível B1 
recomendado 

http://www.upla.cl/inicio/ 

3 Humboldt-Universität Alemanha 2 A2 – Inglês ou 
B2 – Alemão  

 C-test no site da universidade. 

https://www.hu-berlin.de/de 

4 Universidade Central da 
Venezuela 

Venezuela 2 Espanhol Nível B1 http://www.ucv.ve/ 

5 Univeristé Paris XIII França 2 Francês Nível B1 http://www.univ-paris13.fr/ 

6 Universidade Pedagógica de 
Moçambique 

Moçambique 2 
- 

https://www.up.ac.mz/ 

7 Universidade de Veliko Bulgaria 2 Inglês Nível B1 http://www.uni-vt.bg/2/ 

9 Universidad Pedagógica 
Nacional Franscisco Morazán 

Honduras 4 para Tegucigalpa              
e 2 para San Pedro 

Sula 

Espanhol Nível B1 http://www.upnfm.edu.hn/ 

10 Universidad Lueji A´Nkonde – 
Ulan  

Angola 3 
- 

http://www.ulan.ed.ao/ 

11 
Universidad Tecnológica de 

Pereira 
Colômbia 4 Espanhol Nível A2/B1 

http://www.utp.edu.co/internacional/e
studiantes-internacionales.html 

12 Universidad Del Valle  Colômbia 5 Espanhol Nível B1 http://www.univalle.edu.co/ 

13 Universidad de Antioquia Colombia 5 Espanhol Nível B1 http://portal.udea.edu.co 

14 Universidad Nacional de La 
Plata 

Argentina 2 Espanhol Nível B1 http://www.unlp.edu.ar/ 

15 University of Belgrade  Sérvia 2 Inglês Nível B1 http://www.bg.ac.rs/en/index.php 

16 Siauliu Universitetas 
 
 

Lituânia 
 

1 
 

Inglês Nível B1  
 

http://www.su.lt/en/studies/exchange-
programmes2 

17 Aichi University of Education Japão 1 Inglês Nível B1 http://www.aichi-edu.ac.jp/english/ 

18 Universidad Academia de 
Humanismo  

Chile 2 (A partir do 3º ano 
de Pedagogia) 

Espanhol Nível B1  http://www.academia.cl/ 

mailto:ccint.fe@usp.br
http://www.utp.edu.co/internacional/estudiantes-internacionales.html
http://www.utp.edu.co/internacional/estudiantes-internacionales.html


 

Cristiano 

19 Universitá Degli Studi di 
Firenze 

Itália 2 Italiano Nível B1 http://www.universita-telematica.it 

20 Aarhrus University Dinamarca 2 Inglês Nível B1 http://www.au.dk/en/ 

21 Escola Superior de Educação 
Paula Frassinetti 

Portugal 6 
- 

http://www.esepf.pt/ 

22 Universidad de Los Llanos Colômbia 2 Espanhol Nível A2 http://www.unillanos.edu.co/ 

23 Norwegian University of 
Science and Technology 

Noruega 1 Inglês Nível  –  
TOEFL 90, IELTS 6.5. 

http://www.ntnu.edu/ 

24 Lyon 2 França 3 Francês Nível B1 http://www.univ-lyon2.fr/ 

 

 
 
Importante: O aluno poderá apresentar interesse por outras instituições além das conveniadas 
acima, observando o seguinte: 
 
 Instituições conveniadas com a USP: O processo de seleção gerenciado e conduzido 

pela AUCANI. Informações: www.usp.br/internationaloffice 
 
 

A indicação pela FE não garante a realização de intercâmbio, cabendo exclusivamente à 
Instituição Estrangeira à disponibilização de vaga e aceitação do aluno. 

http://www.usp.br/internationaloffice

