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EDITAL  2/2017 CCInt-FE  

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 1 aluno de 
graduação de Pedagogia ou Letras ou de pós-graduação em Educação ou Letras que 
apresente bom rendimento acadêmico para participação em programa de intercâmbio, com 
duração de um semestre letivo, na Universidade Siauliai, Lituânia, com início em 1º setembro de 
2017 a 31 de janeiro de 2018. 
A bolsa de estudos será fornecida pela própria Universidade Siauliai através do Programa 
Erasmus Plus, no valor de 3750 EUR e 1100 EUR para passagem aérea. 

 

1. Inscrição e local 
 

 Dia: Dia 23 de junho de 2017 
 Enviar documentação (item 3) para o e-mail:ccint.fe@usp.br 

 
2. Critérios para inscrição 

 
 Ser aluno regularmente matriculado FE; 
 Quando de sua inscrição, o candidato deve ter concluído ao menos 2 (dois) 

semestres e 20% (vinte 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 domínio do idioma inglês nível B1 para alunos de graduação e nível B2 para 
alunos de pós; ou lituano. (para domínio em inglês o teste de proficiência poderá 
ser feito no CEPEL) 

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

3. Enviar para o e-mail:ccint.fe@usp.br a seguinte: 
 

 Formulário de inscrição (disponível no website da FE); 
 Carta de motivação em inglês ou lituano. 
 Currículo Lattes; 
 Plano de estudos em português assinado por um docente e constando do 

seguinte:  
- Interesse acadêmico do aluno; 
- As disciplinas que o candidato pretende cursar na universidade com justificativa da 
escolha de cada uma. Link das disciplinas abaixo: 
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=4155&Itemid=1745
2&lang=en 
- A pesquisa que o candidato pretende desenvolver na universidade estrangeira e 
relação com a pesquisa que realiza na FE, se for o caso.  
- Possibilidades de participação em atividades de extensão na universidade 
estrangeira e; 
- O impacto esperado dentro dos interesses acadêmicos do candidato. 
 

http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=4155&Itemid=17452&lang=en
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=4155&Itemid=17452&lang=en
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 Cópia do certificado de proficiência em língua inglesa ou lituana (nível B1 para 

alunos de graduação e nível B2 para alunos de pós); 
 

 Cópia do passaporte (identificação e validade); 
 

 Resumo escolar em inglês (para alunos de graduação existe esta opção no 
sistema júpiter). 
 
 

 
4. Critérios para seleção 

 
 Desempenho acadêmico com base no histórico escolar (sujo); 
 Desenvolvimento de atividades extracurriculares; 
 Entrevista 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. 
 

 
 

5. Cronograma 
 

Até 23 de junho Inscrição 

De 26 a 28 de junho Análise das candidaturas, entrevistas e 
classificação dos alunos selecionados. 

28 de junho Resultado 

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