
 

 

 

EDITAL FE 5/2015 

A Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo, anuncia a abertura do processo seletivo de 03  alunos  com a finalidade 

de indicar para a Universidad del Valle, Cali, Colômbia, que, dentre estes, selecionará 01 para 
atender à convocatória anexa. 
 

 
1. Inscrição e local 

 Dia: de 04 a 22/12/2015  a 18/12/2015 e de 11 a 14/01/2016 
 Horário: 14h às 18h 
 Local: CCInt- FE – térreo - sala 21 Bloco B 

 
2. Critérios para inscrição 
 
 
 Ser aluno da Licenciatura em Letras-Português ou Linguística; ou, ter concluído a 

Licenciatura em Letras-Português ou Linguística e estar cursando pós-graduação em 
Educação ou na área de Letras; 

 Ser brasileiro;  
 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; 

 Comprometer se a cumprir o mínimo de horas de estágio exigido pela unidade de origem 
(se houver) e na Universidade estrangeira; 

 Acompanhar o andamento do presente processo seletivo a fim de tomar conhecimento 
do resultado e demais providências;  

 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital e na 
convocatória da Universidad del Valle (anexa). 

 
3. Entrega da documentação no ato da inscrição na CCIntFE: 

 
 Formulário de inscrição preenchido (disponível no website da FE);  
 Carta de motivação em português e em espanhol; 
 Currículo Lattes; 
 Cópia do certificado de estudos de Espanhol ou atestado de proficiência 

(dispensado para alunos de Letras com habilitação em Português e Espanhol);  
 Resumo escolar (com média normalizada) em Português; 
 Plano de estudos em português e em espanhol, assinado por um docente, 

constando o seguinte: 
- As disciplinas que o candidato pretende cursar na universidade com justificativa da 
escolha de cada disciplina; 
- Interesse em desenvolvimento de pesquisa, complementar a que faz na USP ou 
que pretende fazer na Universidad de Valle; 
- Possibilidades de participação em atividades de extensão na universidade 
estrangeira tanto como ouvinte como com apresentação de aspectos da língua e da 
cultura brasileira, incluindo, para esta última, um plano de curso ou oficina. 



 

 

- O impacto esperado nos interesses acadêmicos do candidato e na vida 
profissional. 

 
4. Critérios para seleção 

 
 Desempenho atestado no histórico escolar; 
 Qualidade do Plano de Estudos; 
 Envolvimento com atividades de ensino, pesquisa e extensão comprovado pelo 

currículo; 
 Desempenho na entrevista a ser realizada no dia 15/01, às 09h00, com os 

primeiros colocados. 
 
 

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. 
 
 
OBS: A indicação pela FE garante apenas a inscrição para concorrer a uma vaga na IES 
estrangeira, cabendo a ela a disponibilização de vaga e a aceitação do aluno.  
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