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Retificação: Dia da análise das candidaturas, entrevistas e classificação dos alunos selecionados. 

 

EDITAL 3.2017 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 que esteja 
cursando o último ano de graduação em Pedagogia ou o primeiro ano de Mestrado em 
Educação, que apresente bom rendimento acadêmico para participação do Summer School na 
Beijing Normal University, China, no período de 8 a 15 de julho de 2018.  A bolsa de estudos 
será fornecida pela INEI (International Network of Education Institutes), rede da qual a FEUSP faz 
parte. As despesas cobertas serão: 
 

 Passagem aéreas; 

 Acomodação; 

 Alimentação; 

 Transporte local relacionados ao programa; 

 Seguro internacional e; 

 Taxa acadêmica do Summer School. 
 
Despesas como: visto, passaporte, excesso de bagagem, correspondências e contas 
telefônicas, consumo pessoal e outras taxas pessoais, serão cobertas pelo candidato. 

 

Os temas do Summer School são: Internacionalização da Educação, Desenvolvimento da 

Educação na China e Arte e Cultura Chinesa. 

1. Inscrição e local 
 

 Dia: até 13 de dezembro de 2017 
 Enviar documentação (item 3) para o e-mail:ccint.fe@usp.br 

 
2. Critérios para inscrição 

 
 Ser aluno regularmente matriculado em graduação em Pedagogia ou o 

primeiro ano de Mestrado em Educação  
 Não possuir pendências em disciplinas obrigatórias do seu curso atual no 

momento da inscrição; 
 Ter domínio do idioma inglês nível exigido; 
 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital. 

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

 
 Formulário de inscrição (anexo ); 
 Currículo em inglês (incluindo experiência acadêmica, experiência de pesquisa, 

publicações, experiência profissional, etc); 
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 Carta de recomendação em inglês e assinada por um docente FEUSP; 
 Resumo escolar; 
 

 
 
 
 
 

 Certificado de proficiência em inglês:TOEFL(85) ou  IELTS(6.5). Caso não tenha 
um certificado internacional, anexar um certificado simples e estar ciente de que 
será entrevistado em inglês por profissionais do programa, via skype. 

 Cópia do passaporte. 
 Declaração pessoal em inglêsl (anexo 1)  

 
 
 
 

4. Critérios para seleção 
 

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

 
 
 

 
5. Cronograma 
 

Até 13 de dezembro Inscrição 

15 de dezembro Análise das candidaturas, entrevistas e 
classificação dos alunos selecionados. 

18 de dezembro Resultado e indicação dos alunos à Instituição 
de destino 
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