
 

 

 

EDITAL FE 3.2016 

A Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo anuncia a abertura do processo para seleção de 1  aluno de 
graduação para fins de inscrição  para realização de um estágio de pesquisa de 12 semanas  
sobre práticas avaliativas na era digital (Les pratiques évaluatives à l'ère du numérique) na 
Université Du Quebec à Montréal (Canadá) no período de maio a agosto de 2017. 
  
A bolsa de estudos será oferecida pela Mitacs Globalink. 
 

1. Inscrição  
 De 13 a 16/09   
   Local: CCInt-FE sala 21 do bloco B 

 
2. Critérios para inscrição 

 
 Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil; 
 Haver  concluído,  cumulativamente,  ao  menos  2  (dois)  semestres  e  20%  (vinte  por  

cento)  do  total  dos  créditos  do  seu  curso  (vínculo) atual; 
 Estar  regularmente  matriculado  e  não  ter  dependências  em  disciplinas  obrigatórias  

do  seu  curso  atual  no  momento  da  inscrição (são consideradas  dependências  as 
Disciplinas  conceituadas  como  RN,  RA  e  RF  que  não  tenham  sido  novamente  
cursadas  com  conceito final de aprovação até o momento da inscrição); 

 Haver no semestre anterior ao período de intercâmbio previsto neste Edital, cursado 
disciplinas na USP; 

 Comprovar o nível  de  conhecimento  da  língua  estrangeira  equivalente  ou  superior  
ao  mínimo  exigido  pela  Instituição  Ensino  Superior (IES) estrangeira; 

 Comprometer se a cumprir o mínimo de horas de estágio exigido pela unidade de 
origem. 

 Média ponderada acima de 8. 
 Pontuação mínima 600  do ENEM (caso sua matrícula seja posterior a 2009). 

 
3. Entregar a documentação na inscrição do EDITAL FE 3.2016 
 
 Formulário de inscrição (disponível no website da FE);  
 Cópia do resultado do ENEM, com pontuação mínima 600 (caso sua matrícula seja 

posterior a 2009). 
 Currículo preenchido modelo da Mitacs Globalkink (anexo) 
 Cópia do passaporte (identificação e validade); 
 Projeto de pesquisa (tema: práticas avaliativas na era digital ) em inglês ou francês 

assinado pelo aluno e pelo professor orientador em inglês ou francês; 
 Carta de recomendação de um professor. Seguir o modelo da Globallink (anexo) 
 Cópia do certificado simples de proficiência B1 (intermediário) em inglês ou francês.  
 Resumo escolar  em inglês (com média ponderada acima de 8). 

 
 
 
 
 



 

 

4. Critérios para seleção 
 
 Qualidade do Projeto de Pesquisa; 
 Envolvimento com atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
 Média ponderada; 

 
 

5. Bolsa de estudos: 
GlobaLink ofecerá gratuitamente: 

 
 Um projeto combinado com um professor canadense e universidade, com base em 

seus interesses de pesquisa, técnicas e conhecimentos. 
 Voo para o Canadá (quantidade varia dependendo do país de origem) 
 Transporte do aeroporto no Canadá para acomodações 
 Bolsa para habitação (quantidade varia dependendo do país de origem) 
 Plano de saúde taxas de inscrição de estudante 
 Bolsa para alimentação e incidentes (quantidade varia dependendo do país de 

origem) 
 Ao apoio de mentores de estudantes no campus no Canadá 
 As inscrições para eventos do setor e oficinas de desenvolvimento profissional e; 
 Certificado de Globalink - Estágio de Pesquisa de conclusão 

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

De 13 a 16/09 Inscrição 

19/09 Resultado final 

 
 
 
 
 
 
 
13/09/2016 

mailto:ccint.fe@usp.br

