
EDITAL FE 1.2022

Summer School na Beijing Normal University, China

A Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade de Educação da Universidade de São

Paulo, CCNInt-FEUSP, em atenção ao chamado da INEI (International Network of Education Institutes) Rede

da qual a FEUSP faz parte, anuncia a abertura do processo para seleção de até 03 estudantes da Faculdade

de Educação para participar da Summer School da Faculdade de Educação da Beijing Normal University

(BNU), China, de forma remota e gratuita, cujo o tema é: Governança Global na Educação: Comunicação,

Cooperação para um Futuro Compartilhado, Global Governance in Education: Communication, Cooperation for

a Shared Future, no período de 11 a 13 de julho de 2022. 

1.    Os requisitos para participação são:

- Ser estudante de Pós-graduação em Educação ou do último ano de graduação em Pedagogia;

- Não possuir reprovação em disciplinas obrigatórias do seu curso atual no momento da inscrição;

- Ter domínio do idioma inglês nível TOEFL (85), IELTS (6,5) ou B2 (intermediário avançado);

- Ao final do programa, se comprometer a enviar um relatório de reflexão de aprendizagem com não menos

que 3.000 palavras em inglês. As (os) estudantes que submeterem com sucesso o relatório de reflexão de

aprendizagem e obtiverem um resultado satisfatório receberão um certificado emitido pela BNU e INEI.

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

2. Período de Inscrição

⦁    Até 10 de junho de 2021

3. Documentação

Enviar preenchido o seguinte formulário eletrônico até às 17horas do dia 10 de junho de 2021:

- https://forms.gle/kTV1aJjayeeEqgEZA

- Currículo em inglês incluindo experiência educacional, experiência em pesquisa, experiência profissional,

cursos realizados, publicações, etc;

- Resumo escolar em inglês (graduação)

- Comprovante de matrícula em inglês (pós-graduação);

- Carta de Motivação , em inglês, com formação acadêmica, plano de estudo / pesquisa e objetivo para carreira

futura, etc. com 1000 palavras. Sugere-se que aquelas e aqueles que tenham interesse em possível

pós-graduação em Educação na BNU façam essa indicação na carta;

https://forms.gle/kTV1aJjayeeEqgEZA


- Cópia do certificado de proficiência em inglês nível TOEFL (85), IELTS (6,5). Na ausência dos

certificados TOEFL e IELTS apresentar certificado simples de proficiência nível B2 para conferência interna da

banca de seleção FEUSP, caso seja selecionado, uma entrevista em inglês com os responsáveis pela

organização da Summer School para atestar a proficiência será agendada em junho e;

- Cópia do passaporte.

4. Programação do curso e temas. Atenção ao programa no horário local de Pequim - China,

considerar o fuso horário para as sessões on-line.

5. Critérios para seleção

⦁    Desempenho acadêmico com base no histórico escolar, carta de motivação e currículo.;

⦁    Preferencialmente experiência em pesquisa na área educacional ou afim;

⦁    Entrevista on-line com a banca examinadora (obrigatória).

6.. Cronograma

Até 10 de junho Inscrição

Dia  13 e 14 de junho às 10h30 Entrevista on-line com a comissão de seleção FEUSP via

google meet

16 de junho Resultado
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https://drive.google.com/file/d/1qjHSbpEQAq8L-lb4NOzvyvF817gM_7BE/view?usp=sharing

