
 

 

EDITAL 902.2018. Africa e Europa  

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 
2019, em universidades da África e Europa conveniadas com a FEUSP. 
Ressaltamos que há um edital de bolsas da AUCANI aberto para as regiões deste edital, mais 
informações no item 6. 

 
 

1. Inscrição on-line 
 Até 13 de agosto de 2018 
 Local: Sistema MUNDUS (na área pública escolha unidade responsável: Faculdade de 

Educação) 
 

2. Critérios para inscrição 
 Ser aluno regularmente matriculado na FE; 
 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; 
 Ter média normalizada acima de 5 (é possível acessá-la na opção com reprovações). 

Mais informações sobre a média normalizada em: 
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cog-no-5237-de-13-de-
setembro-de-2005 ; 

 Não ter concluído nenhum intercâmbio acadêmico em IES estrangeira.  
 No semestre anterior ao período de intercâmbio previsto neste Edital, estar cursando 

disciplinas na USP ou, no caso de prorrogação de intercâmbio no exterior, em 
universidade estrangeira; 

 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 a cumprir o mínimo de 4 horas diárias de Pesquisa. 
 

       3. Anexar a documentação na inscrição do EDITAL   Africa e Europa 2018 
 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; 
 Plano de estudos em português assinado por um docente. No plano, deve ser 

explicitado: 
- O interesse acadêmico do aluno; 
- As disciplinas que o candidato pretende cursar na universidade estrangeira e a justificativa 
para cada uma das escolhas; 
- Quando for o caso, o plano de pesquisa que o candidato pretende desenvolver na 
universidade estrangeira, e a relação com a pesquisa que realiza na FE; 
- A disponibilidade para a participação em atividades de extensão na universidade estrangeira; 

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cog-no-5237-de-13-de-setembro-de-2005%20
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cog-no-5237-de-13-de-setembro-de-2005%20
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/formulario-de-inscricao-edital-vagas.docx


 

- O impacto esperado da experiência na formação do candidato. 
 

 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). Caso seja a língua portuguesa a língua oficial do país 
escolhido, incluir uma folha com a seguinte informação: Idioma oficial do país da destino é a 
língua portuguesa. 

 Cópia do passaporte (identificação e validade). Caso ainda não o tenha, aceita-se o protocolo 
de solicitação para fins de inscrição; 

 Resumo escolar em português e inglês se for o caso (em arquivo único). 
 
Importante: O aluno poderá indicar até 3 opções de universidades de destino. Entretanto, no 
sistema só é permitido escolher uma universidade, neste caso, o aluno deverá anexar cada 
plano de estudo e cada carta de motivação destinada às universidades escolhidas em um 
mesmo arquivo. 

 
4.  Para alunos vinculados a um Programa de IC que desejam realizar a pesquisa no exterior  
Requisitos: 
 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 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, o mesmo para não bolsista. 
 

4.1 Documentação: 
 Anexar todos os itens mencionados no item 3; 

 Programa de atividades conforme roteiro (anexo) 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 pelo orientador da pesquisa. 

 Carta convite do orientador estrangeiro, contendo assinatura do emissor e indicação das datas 
de início e término do intercâmbio, com carimbo da CCInt. 

 
A CCInt-FE não se responsabiliza por inscrições via internet não recebidas por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados. 

 
 

5.  Critérios para seleção 
 Desempenho acadêmico com base no histórico escolar; 
 Participação em atividades extracurriculares. 
 Apresentação de trabalhos em eventos. 
 Para os melhores avaliados nos critérios anteriores, desempenho em entrevista.  

 
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. 

mailto:ccint.fe@usp.br


 

 
 

6. Benefícios / bolsas 
 Há isenção de taxas acadêmicas nas 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, caso 

seja selecionado, mas não tenha sido contemplado com uma bolsa.  

 O presente edital regulamenta única e exclusivamente a concessão de vagas. Bolsas de 
intercâmbio que porventura sejam oferecidas pela AUCANI (Agência USP de 
Cooperação Nacional e Internacional) ou por Universidades conveniadas, poderão ser 
pleiteadas pelos estudantes selecionados, desde que atendam aos requisitos de edital 
específico. Há um edital da AUCANI aberto de bolsas 840.2018, no momento há duas 
bolsas para alunos FE com IC. Os candidatos melhores classificados e dentro dos 
requisitos do edital, serão indicados para bolsa. 
 
7. Lista de instituições conveniadas: 

Nº Instituições País 
Exigências 

em relação ao 
idioma 

Vagas Consulte o site antes de realizar a inscrição 

Possibilidade 
de realizar a 
pesquisa de 

IC 

EUROPA 

1 

Dipartimenti 
Scienze 

Umane  da 
Universitá 

Degli Studi di 
Verona  

Itália 
Italiano B1 
(certificado 

simples) 
2 http://www.dfpp.univr.it/?lang=it  Não 

2 
Universitá 

Degli Studi di 
Firenze 

Itália 
Italiano B1  
(certificado 

simples) 
2 

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

Sim 

3 
Šiauliai 

University 
Lituânia 

Inglês B1 
(certificado 

simples) 
2 

1)http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view
=article&id=4155&Itemid=17452&lang=em                 

Provavelmente 

4 
Université 
Paris XIII 

França 
Francês DELF 
B1 e B2 (para 

pesquisa) 
4 

 

Sim 
    http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation.html  

5 

Faculty of 
Education 

University of 
Ljubljana 

Eslovênia 
Inglês B2  
(certificado 

simples) 
3 

 https://www.pef.uni-lj.si/33.html e  https://www.pef.uni-
lj.si/745.html 

Sim 

6 
University of 

Veliko 
Turnovo 

Bulgária 
Inglês B2 
(certificado 

simples) 
10 

https://erasmus-vtu.bg/en/student-mobility/erasmus-eu-
students-studies 

Provavelmente 

http://www.dfpp.univr.it/?lang=it
http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation.html


 

7 
Aarhus 

University 
Dinamarca 

Faculty of Arts: 
English - B1 - 

certificado 
simples. Faculty 
of Psychology - 
TOEFL 560 ou 

IELTS 6.5 (3ª 
ano de 

Pedagogia) 

1 

1)  http://bachelor.au.dk/en/educationscience/  
http://bachelor.au.dk/en/                                         2) 
http://studerende.au.dk/en/internationalstudents/au-

intro-days/ 

Não 

8 
Kostroma 

State 
University 

Rússia 
Russo B1/B2 
(certificado 

simples) 
1 http://ksu.edu.ru/ Sim 

9 
Norwegian 
University 

Noruega 
Inglês IELTS 6.5 

ou TOEFL 90 
3 http://www.ntnu.edu/studies/courses Não 

Africa 

10 

Universidade 
Pedagógica 

de 
Moçambique 

Moçambique ---- 4 
https://www.up.ac.mz/faculdades-e-escolas e solicitar 

grade para ccint.fe@usp.br  

Sim 

11 
Universidde 

Eduardo 
Mondlane 

Moçambique ---- 2 http://www.faced.uem.mz/ Sim 

12 

Instituto 
Superior de 
Ciências da 

Educação do 
Cuanza–Sul 

da 
Universidade 

Katyavala 
Bwila 

Angola ---- 2 
Solicitar grade de disciplinas e-mail:ccint.fe@usp.br  

http://www.isceds.ukb.ed.ao/ 
Sim 

 
 
8. Cronograma 
 

Até 13 de agosto Inscrição 

14 de agosto à tarde Seleção e entrevista  

20 de agosto Resultado  

 
A indicação pela FE não garante a realização de intercâmbio, cabendo exclusivamente à Instituição 
Estrangeira à disponibilização de vaga e aceitação do aluno. 
 
 
 
Data: 27/07/2018 
 
 
 
 
 

https://www.up.ac.mz/faculdades-e-escolas
https://www.up.ac.mz/faculdades-e-escolas


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


