
 

 

EDITAL FE 784.2017 

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 com 
excelente mérito acadêmico para participação em programa de intercâmbio de 10 a  30 dias para o 
seguinte edital da AUCANI: 

1) 774.2017 -  Mobilidade de duração especial- 15 bolsas no valor de R$ 15.000,00 para 
intercâmbio na América do Sul e R$ 7.000,00 para intercâmbio nas demais regiões.  
Período de intercâmbio: de 10 a 30 dias com início entre 02/01/2018 a 31/08/2018. 
A bolsa é para as seguintes finalidades: 

 Cursos acadêmicos relacionados à área de estudos USP ou  

 Pesquisa relacionada à área de estudos na USP. 
Não contempla períodos de curso de idiomas e/ou disciplinas semestrais ou 
anuais ou prolongamento – anterior ou posterior – de qualquer outro 
intercâmbio. 

 
1. Inscrição  

 Até 27 de outubro de 2017. 
 Local: Sistema MUNDUS (na área pública escolha unidade responsável: Faculdade de 

Educação) 
 

2. Critérios para inscrição 
 Ser aluno regularmente matriculado na FE; 
 Quando de sua inscrição, o candidato deve 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; 
 Comprovar conhecimento de uma língua estrangeira mesmo escolhendo um país que 

tenha língua portuguesa como língua materna; 
 O candidato deverá ter média normalizada (não é a média ponderada) acima de 5 ; 
 Não ter concluído nenhum intercâmbio em IES estrangeira; 
 Não ter cursado nenhum semestre acadêmico em IES Estrangeira com 

Auxílios/Bolsas de Programas de Mobilidade e; 
 O candidato dever estar matriculado em disciplinas regulares da USP no 

momento da inscrição e deverá comprometer-se a cursar disciplinas regulares 
na USP durante todo ano acadêmico de 2018. 

 Ter conhecimento do Edital da AUCANI para o qual estará se candidatando, nº 
774.2017. 
 

       3. Anexar a documentação na inscrição do EDITAL   784.2017 
 Ficha de inscrição (modelo disponível no sistema MUNDUS) 
 Carta de motivação em português e na língua exigida pela universidade de destino, se 

for o caso (em um único arquivo) 
 Currículo Lattes atualizado; 

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/formulario-de-inscricao-edital-vagas.docx


 

 Programa de Atividades: Resumo e carga horária da atividade acadêmica a ser desenvolvida 
durante o intercâmbio (máximo de 25 linhas).  

 Cópia do certificado de proficiência na língua do país de destino, de acordo com a exigência 
da instituição de destino reconhecido internacionalmente ou declaração de docente USP 
(documento datado e assinado) 

 Cópia do passaporte (identificação e validade). Caso não o tenha, aceitamos o protocolo de 
solicitação; 

 Resumo escolar em português e inglês se for o caso (em arquivo único). 
 Comprovante de aceite para mobilidade internacional emitido pela instituição estrangeira, 

podendo ser: 
- Carta convite (que deverá estar assinada pelo emissor e apresentar datas de início e término 
do intercâmbio); ou 
- Carta de Aceite (que deverá estar assinada pelo emissor e apresentar data de início e termino 
do intercâmbio); ou 
- Comprovante de inscrição em atividade/curso na instituição no exterior (apresentar de início 
e término do intercâmbio). 
 

 
 

5.  Critérios para seleção 
 Desempenho acadêmico com base no histórico escolar (sujo); 
 Atividades extracurriculares; 
 Entrevista com os primeiros colocados.  
 Apresentação de trabalho em evento. 

 
 
 
 
 
Importante: A comunicação com os candidatos será feita pelos seguintes meios: e-mail 
(ccint.fe@usp.br) e mural de avisos.  
 

 
6. Benefícios / bolsas 

 Há isenção de taxas acadêmicas pelas instituições estrangeiras conveniadas com a FE 
e com a USP; 

 Os convênios não cobrem despesas de transporte, estadia e alimentação. Estas 
despesas são de responsabilidade do aluno que poderá utilizar recursos próprios ou 
concorrer às bolsas auxílio oferecidas por Instituições Estrangeira e pela USP`. 

 
7. Instituições conveniadas 
A Instituição de destino, não necessariamente deverá ser uma instituição conveniada com a 
USP/FEUSP 
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8. Cronograma 
 

Até 27 de outubro Inscrição 

30 de outubro Seleção e entrevista com os melhores colocados 

31 de outubro Resultado deste edital e Inscrição pela CCInt-FE 
dos selecionados para o edital AUCANI 774.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
Data: 06/10/2017 


