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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 1

(uma) vaga para estudante de pós-graduação regularmente matriculado(a) no Programa

de Pós-Graduação em Educação (FE-USP) que apresentem bom rendimento acadêmico para

participação em programa de intercâmbio de mobilidade, na Mary Immaculate College - MIC

(Irlanda), no período de até 3 meses com data máxima de finalização até 31/07/2023.

Bolsa de Estudos

A bolsa de estudos será fornecida pela própria instituição Mary Immaculate College - MIC

(Irlanda) através do Programa Erasmus Plus, no valor de 1500 € (Euros) para despesas com

passagens e 900 € (Euros) por mês, até 3 meses (até 31/07/2023).

1. Inscrição

✔ Dia: Até 09/03/2023 via e-mail ccint.fe@usp.br

2. Critérios para inscrição

✔ Ser estudante regularmente matriculado(a) no Programa de Pós graduação em

Educação (PPGE) da FE;

✔ Ter domínio do idioma inglês nível intermediário (nível B2). Para aqueles (as)

com domínio em inglês sem o teste de proficiência, será possível realizá-lo no

CEPEL-FE, sob consulta;

✔ Estar vacinada (o)  contra a COVID-19 com três doses;

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

3. Entregar a seguinte documentação no ato da inscrição para o e-mail

ccint.fe@usp.br:

✔ Formulário de inscrição;

✔ Currículo Lattes;

✔ Plano de estudos assinado pelo (a) orientador (a) do PPGE e constando do

seguinte:

- Interesse e motivação acadêmico do (a) estudante;

- Atividades que o (a) candidato (a) pretende realizar na Mary Immaculate College -

MIC (Irlanda) com a devida justificativa;

- Informar sobre a pesquisa que o (a) estudante pretende desenvolver na instituição

no exterior durante o período do intercâmbio e relação com a pesquisa que realiza

na FE;

- Possibilidades de participação em atividades de extensão na instituição no exterior

durante o período do intercâmbio e;

- O impacto esperado dentro dos interesses acadêmicos do (a) estudante de

pós-graduação.

✔ Cópia do certificado de proficiência em língua inglesa  nível intermediário (B2);
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✔ Cópia do passaporte (identificação e validade);

✔ Ficha do (a) estudante de pós-graduação (sistema Janus).

✔ Comprovante em inglês das vacinas contra COVID (3 doses).

4. Critérios para seleção

✔ Desempenho acadêmico com base no histórico escolar;

✔ Desenvolvimento de atividades curriculares e extracurriculares;

✔ Desempenho na entrevista com a comissão de seleção que versará sobre o

plano de estudos e currículos lattes.

Importante: Não haverá cobrança de taxas acadêmicas dos (as) estudantes na instituição

parceira.

5. Cronograma

Até  09/03 Inscrição

10 a 12/03 Análise das candidaturas

13/03 Entrevista via google meet

Até 14/03 Resultado

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

exclusivamente à Instituição Estrangeira a disponibilização de vaga e aceitação do(a) estudante,

bem como a obtenção de visto para viagem pelo (a) estudante, quando necessário.
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