
 

 

EDITAL FE 762.2017 

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 durante o 1º semestre de 
2018 para o seguinte edital da AUCANI: 

1) 697.2017 -  Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional- 110 bolsas no valor de R$ 
20.000,00 para alunos de graduação da USP.  
Período de intercâmbio: de 60 a 180 dias entre 02/01/2018 a 30/06/2018. 
Instituições conveniadas com a FEUSP, exceto aquelas localizadas nos domínios da 
América Latina e do Caribe, da Espanha e Portugal. 
 

1. Inscrição  
 Até 05 de setembro de 2017 às 12h. 
 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 para aproveitamento de 

créditos cursados no exterior; 
 Não ter cursado nenhum semestre acadêmico em IES Estrangeira com Auxílios/Bolsas 

de Programas de Mobilidade e; 
 Comprometer-se a se matricular no número mínimo obrigatório de 3 (três) disciplinas  

ou  cumprir o mínimo de 4 horas diárias de Pesquisa. 
 Ter conhecimento dos Edital da AUCANI para o qual estará se candidatando 697.2017 

da AUCANI.   
 

       3. Anexar a documentação na inscrição do EDITAL   762.2017 
 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; 
 Ementa das disciplinas escolhidas (No sistema com nome: Arquivo Único)  
 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 estrangeira, sendo obrigatória 
também as suas ementas, e com justificativa da escolha de cada disciplina; 

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


 

- A pesquisa que o candidato pretende desenvolver na universidade estrangeira e a 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 na formação; 
 

 Cópia do certificado de proficiência na língua do país de destino, de acordo com a exigência 
da instituição de destino (em relação à língua inglesa e caso a universidade escolhida não exija 
um certificado internacional, este certificado poderá ser obtido pelo CEPEL da FEUSP, 
mediante agendamento prévio); 

 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). 
 Caso o aluno tenha sido classificado em edital de vagas da AUCANI, entregar cópia do 

resultado do mesmo. 
 
Importante: O aluno poderá indicar até 3 opções de universidades de destino, mas atualmente 
no sistema só é permitido escolher uma universidade, neste caso, o aluno deverá anexar cada 
plano de estudo e cada carta de motivação das universidades escolhidas no mesmo arquivo. 

 
4.  Para alunos vinculados a um Programa de IC que desejam realizar a pesquisa no exterior  
 
 Todos os itens mencionados no item 3; 
 Ter o primeiro relatório semestral de atividades devidamente submetido e aprovado no âmbito 

da Comissão de Pesquisa de sua unidade, verificação através do Sistema Atena. 
 Se e somente se o candidato atualmente for beneficiário de bolsa de pesquisa outorgada por 

qualquer agência de fomento nacional, será vedada a concomitância de vigência de bolsa e do 
período de intercâmbio proposto, devendo o estudante iniciar mobilidade apenas após o 
término do programa de IC. 

 Programa de atividades conforme roteiro (anexo) disponibilizado pela AUCANI com o tema e 
carga horária da pesquisa conforme Resolução CoPq 7.236 (no mínimo 4 horas por dia), 
avalizado pela Comissão de Graduação e o orientador da pesquisa. 

 Carta convite do orientador estrangeiro, contendo assinatura do emissor e datas de início e 
término do intercâmbio (de acordo com o período do intercâmbio mencionado nos editais 
AUCANI) com carimbo da CCInt. 

 
 
 
 

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. O resultado final da seleção será definido pela Instituição de 
destino. 
 
 
 
 

6. Benefícios / bolsas 
 Há isenção de taxas acadêmicas pelas instituições estrangeiras conveniadas com a FE; 
 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. Lista de instituições conveniadas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ccint.fe@usp.br


 

 
Universidade País Informações sobre a Universidade/ Link para as 

disciplinas 
Exigências de língua Quantidade 

de Vagas 
Possibilidade 
de realizar 
Pesquisa de IC 

Aarhus 
University 

Dinamarca http://mup.au.dk/en/  Faculdade de Artes: Inglês - B1 - certificado simples . 
Faculdade de Psicologia - CEFR C1, TOEFL IBT 83, IELTS 
6.5 (3º ano de Pedagogia) 

1 não 

Aichi University 
of Education 
(apenas 2º 
semestre) 

 Japão. https://www.aichi-edu.ac.jp/cie/in/forstudents.html  Japonês B1 (as aulas são em japonês). Inglês para 
conversação diária 

1 não 

Dipartimenti 
Scienze Umane 
da Universitá 
Degli Studi di 
Verona (Itália) 

Itália http://www.dfpp.univr.it/?ent=cs&ent=cs&tcs=N&lang=en B1 Italiano 2 não 

Humboldt-
Universitaet zu 
Berlin 

Alemanha. 1) https://agnes.hu-
berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&category=verans
taltung.browse&navigationPosition=functions%2Clecturein
dex&breadcrumb=lectureindex&topitem=functions&subitem
=lectureindex                                                                                                                    

 Alemão B1 (C-TEST DO SITE MINIMO 61) 
https://anmeldung.sprachenzentrum.hu-
berlin.de/cgi/ctest2.cgi?testcode=61a4b9a75bebbb3af41cc
3965cdbcd1d 

2 sim 

http://mup.au.dk/en/
https://www.aichi-edu.ac.jp/cie/in/forstudents.html


 

 Universidade 
Pedagógica de 
Moçambique 

Moçambiq
ue. 

Entrar em contato por e-mail ccint.fe@usp.br   1 sim 

Norwegian 
University of 
Science and 
Technology, 
NTNU 

 
Trondheim
, Noruega 

1) http://www.ntnu.edu/studies/courses                                          
2)http://www.ntnu.edu/studies/exchange_students/how_to_
apply 
 
  

Inglês IELTS 6.5 or TOEFL 90 3 sim 

Šiauliai 
University 

Lituania. 1) 
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=4155&Itemid=17452&lang=em                2) 
http://www.su.lt/bylos/tarptautiniai_rysiai/dokumentai/Eras
mus/study%20in%20lithuania%2015x15%20-%20eng.pdf                                                       
3) 
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=4155&Itemid=17452&lang=en 

Inglês ou Russo B1 4 sim 

Università degli 
Studi di Firenze 
(aditivo 
AUCANI) 

Itália http://www.st-umaform.unifi.it/vp-142-orari-delle-lezioni-aa-
2015-16.html 

Italiano B1 1 sim 

Université Paris 
XIII 

França     http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation.html Francês B1 e B2 (para pesquisa) 6 sim 

University of 
Belgrade 

Sérvia http://www.bg.ac.rs/en/members/faculties/TTF.php  Inglês B2 10 sim 

http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation.html
http://www.bg.ac.rs/en/members/faculties/TTF.php


 

Instituto 
Superior de 
Ciências da 
Educação do 
Cuanza–Sul da 
Universidade 
Katyavala Bwila 

Angola por e-mail da ccint   2 sim 

Faculty of 
Education 
University of 
Ljubljana 

Eslovênia  https://www.pef.uni-lj.si/33.html Inglês B2 5 sim 

Universidade 
Eduardo 
Mondlane 

Moçambiq
ue 

http://www.uem.mz/   2 não 

 
 
 
 
8. Cronograma 
 

Até às 12h de 05 de setembro Inscrição 

06 de setembro Seleção e entrevista com os melhores colocados 

Até 11 de setembro Resultado deste edital e Inscrição pela CCInt-FE dos 
selecionados para o edital AUCANI 697.2017 

 
 

A indicação pela FE não garante a realização de intercâmbio, cabendo exclusivamente à Instituição Estrangeira à disponibilização de vaga e aceitação do aluno. 
 
 
 
 
 
 
Data: 30/08/2017 


