
 

 

 

EDITAL FE 2.2016 

A Comissão de Cooperação Nacional e Internacional e a Comissão de Pesquisa da Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo, anunciam a abertura do processo para seleção de 
2  alunos de graduação para fins de inscrição no Edital AUCANI 541/2016 – Mobilidade com 
Iniciação Científica – no período de outubro de 2016 a junho de 2017 (podendo ser de 30 a 
120 dias) obrigatoriamente após o término da vigência do projeto de IC na USP. 
1º classificado: será indicado para receber o benefício no valor de R$20.000,00 
2º classificado: será indicado para receber o benefício no valor de R$ 10.000,00 
 

 
1. Inscrição  
 De 09/08 a 19/08   
   Local: CCInt-FE sala 21 do bloco B 

 
2. Critérios para inscrição 
 
 Ser ou ter sido beneficiário de bolsa de IC em 2015 e 2016 ou ter realizado 

apresentação de trabalho no Simpósio Internacional de Iniciação Científica e 
Tecnológica da USP – SIICUSP 2015; 

 Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil; 
 Haver  concluído,  cumulativamente,  ao  menos  4  (quatro)  semestres  e  40%  (quatro  

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; 

 Não ter recebido bolsa gerenciada pela AUCANI. 
 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 

(se houver). 
 Acompanhar o andamento do presente edital e ter lido edital AUCANI 541/2016 a fim de 

tomar conhecimento de  demais providências;  
 

3. Entregar a documentação na inscrição do EDITAL FE 2.2016 
 
 Formulário de inscrição (disponível no website da FE);  
 Carta de motivação em português e na língua exigida pela universidade de destino; 
 Currículo Lattes; 
 Cópia do passaporte (identificação e validade); 
 Cópia do projeto de pesquisa assinada pelo aluno e pelo professor orientador 

(conter assinatura do mesmo e carimbo); 
 Declaração de Intercâmbio item 3.4.1, do edital 541.2016 AUCANI, preenchida e 

assinada apenas pelo orientador de IC (informações sobre vigências de convênios 
estão disponíveis no site: http://www4.fe.usp.br/internacional/convenios-em-
vigencia); 



 

 

 Cópia do certificado de proficiência (certificados de inglês poderão ser emitidos no 
CEPEL-FE);; 

 Resumo escolar (com média normalizada) em Português e Inglês (se for o caso). 
 Carta de aceite da Instituição de Ensino Superior conveniada com a FE emitida 

pelo orientador estrangeiro com a informação do período do intercâmbio de pesquisa 
e a isenção de cobrança das taxas acadêmicas dentro do período de 30 a 120 dias 
conforme edital 541.2016; 

 Termo de outorga, adesão ou compromisso da Bolsa IC, emitido pelo órgão de 
fomento responsável pelo fomento ou Resumo em pdf extraído de Publicações 
SIICUSP ou Comprovante de Apresentação de Trabalho emitido pelo Comitê 
organizacional da edição do simpósio; 

 Plano de estudos em português (caso aprovado a universidade de destino poderá 
solicitar o plano em outra língua) 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, se for o caso. 
- A pesquisa que o candidato pretende desenvolver na universidade estrangeira e 
relação com a pesquisa que realiza na FE. 
- Possibilidades de participação em atividades de extensão na universidade 
estrangeira e; 
- O impacto esperado dentro dos interesses acadêmicos do candidato. 

 
 

4. Critérios para seleção 
 
 Qualidade do Projeto de Pesquisa; 
 Envolvimento com atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
 Média normalizada; 
 Entrevista com os primeiros colocados. 

 
5 Instituições conveniadas com a FEUSP. 

 
Acessem o site: http://www4.fe.usp.br/internacional/convenios-em-vigencia 

 
 
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 09/08 a 19/08   Inscrição 

De 22 a 26/08 Análise das candidaturas, entrevistas e 
classificação dos alunos selecionados. 

Até 30/08 Resultado final 
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