
  

 

 

 

Programa de Intercâmbio Internacional ESALQ – América do Norte e Reino Unido  
 

Edital 03/2016 – RETIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE ENTREVISTAS 
 

 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos de graduação da ESALQ para realização de intercâmbio 

em instituições no Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, conforme descrição abaixo: 

 

INTERCÂMBIO NO 2º SEMESTRE DE 2016 INTERCÂMBIO NO 1º SEMESTRE DE 2017 

 

University of Alberta (Canadá) 

University of British Columbia (Canadá) 

Michigan State University (Estados Unidos) 

University of Nebraska-Lincoln (Estados Unidos) 

Bangor University (Reino Unido) 

University of Edinburgh (Reino Unido) 

 

 

Dalhousie University (Canadá) 

University of Alberta (Canadá) 

University of British Columbia (Canadá) 

Fisher College of Business (Estados Unidos) 

Michigan State University (Estados Unidos) 

North Carolina State University (Estados Unidos) 

University of Florida (Estados Unidos) 

University of Nebraska-Lincoln (Estados Unidos) 

Bangor University (Reino Unido) 

Harper Adams University College (Reino Unido) 

University of East Anglia (Reino Unido) 

University of Edinburgh (Reino Unido) 

 

 

 

BENEFÍCIOS: Isenção de taxas acadêmicas e possibilidade de obtenção de bolsa de estudo da Agência USP de 

Cooperação Nacional e Internacional, conforme critérios a serem divulgados posteriormente pela AUCANI. 

 

 

PRÉ-REQUISITOS: 
- ser aluno regularmente matriculado do curso de graduação da ESALQ para o qual existem vagas disponíveis, 

conforme anexo 2;  

- ter completado no mínimo 20% e no máximo 90% dos créditos do curso de graduação no momento da inscrição; 

- ter proficiência na língua inglesa comprovada por meio de apresentação de certificado emitido por instituição de 

ensino de língua estrangeira, conforme anexo 2.  

- Possuir média “suja” igual ou superior à média ponderada do curso. 

 

 



  

 

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
1. Ficha de Inscrição preenchida e assinada (anexo 3); 

2. Carta de Apresentação em língua inglesa; 

3. Curriculum Vitae, atualizado em língua inglesa; 

4. Cópia das páginas do passaporte contendo sua data de expiração, número e os dados pessoais do estudante 

ou protocolo do pedido de emissão do passaporte; 

5. Comprovante de proficiência na língua inglesa; 

6. Carta de Recomendação de docente da ESALQ (em língua portuguesa ou inglesa); 

7. Plano de Estudos, contendo nome das disciplinas pretendidas, descrição sucinta do programa e número de 

créditos (em língua portuguesa ou inglesa), assinado por docente da ESALQ/CENA 

 

IMPORTANTE: Os candidatos poderão escolher até 3 instituições de destino. Neste caso, basta que seja elaborado um 

Plano de Estudos para cada instituição escolhida e indicar a ordem de preferência na ficha de inscrição. 

 

SOBRE O CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA: 
a) Para participação no processo seletivo, o candidato poderá se inscrever apresentando o comprovante de 

agendamento do teste de proficiência. No entanto, o candidato só será indicado para a instituição no exterior 

se obtiver a nota mínima exigida até a dia 10 de abril de 2016, para candidatos ao intercâmbio no 2º semestre 

de 2016, ou até 1 de setembro de 2016, para candidatos ao intercâmbio no 1º semestre de 2017.  

b) O certificado de proficiência em língua estrangeira é determinado pela instituição de destino. Certificados de 

proficiência diferentes dos informados no anexo 2 não serão aceitos, exceto por determinação da própria 

instituição no exterior. 

c) O exame de proficiência TOEFL ITP pode não ser aceito por algumas instituições. Exceto quando mencionado 

expressamente no anexo 2 que não é aceito pela instituição no exterior, o exame será aceito para efeitos de 

participação no processo seletivo, mas a instituição no exterior é quem determina, por meio de consulta 

posterior ao resultado do processo seletivo, se o exame será aceito. 

 

 

INSCRIÇÃO, ENTREVISTA E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
Os interessados devem enviar os documentos para o e-mail application.esalq@usp.br com o título “Inscrição para 

América do Norte e Reino Unido” até 23:59 horas do dia 27 de março de 2016, impreterivelmente. 

 

Haverá entrevista com os candidatos inscritos entre os dias 28 de março e 1 de abril de 2016. Os locais e horários 

serão divulgados até 15 de março de 2016, na página do SVAINT, por meio deste Edital. 

 

O resultado do presente processo seletivo será divulgado no site do SVAInt no dia 8 de abril de 2016 até 17:00 horas. 

 

Informações para elaboração do plano de estudos podem ser obtidas no site das instituições de destino e na página 

do Serviço de Atividades Internacionais (http://www4.esalq.usp.br/svaint/intercambio-internacional)  

 

As dúvidas referentes ao presente Edital poderão ser enviadas para o Serviço de Atividades Internacionais por meio 

do endereço de e-mail international.esalq@usp.br. 

 

 

Comissão de Relações Internacionais da ESALQ  

Serviço de Atividades Internacionais (SVAInt) 

www.esalq.usp.br/svaint/ 
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http://www4.esalq.usp.br/svaint/intercambio-internacional
mailto:international.esalq@usp.br
http://www.esalq.usp.br/svaint/


  

 

HORÁRIO DAS ENTREVISTAS 

 

University of Michigan 

30 de março de 2016 às 10:00 horas  

Local: Prédio Central – Sala 55 (Serviço de Atividades Internacionais) 

 

Demais instituições: dia 01 de abril de 2016, a partir das 8 horas da manhã, até o limite de 40 

candidatos. 

 

IMPORTANTE:  

1) Se o número de inscrições for superior a 40 candidatos, o Serviço de Atividades 

Internacionais poderá agendar entrevistas em outro dia.  

2) A relação com os números USP dos estudantes inscritos, bem como os respectivos 

horários de entrevista, estará disponível na página eletrônica do Serviço de Atividades 

Internacionais no dia 28 de março de 2016, até 17:00 horas 

3) As entrevistas serão agendadas de acordo com a ordem de recebimento das inscrições.  

4) Poderá ser agendada até três entrevistas por candidato, de acordo com as instituições 

escolhidas. É de responsabilidade do candidato programar-se para participar de cada 

uma delas. 
 

  

  



  

ANEXO 2 – DETALHAMENTO DAS VAGAS DISPONÍVEIS 

 

2º SEMESTRE DE 2016 

 

PAÍS INSTITUIÇÃO VAGAS CURSOS PROFICIÊNCIA 

Canadá University of Alberta 2 Todos 
TOEFL IBT (86) ou 

IELTS (6,5)* 

Canadá University of British Columbia 2 Todos 
TOEFL IBT (90) ou 

IELTS (6,5)* 

Estados Unidos Michigan State University 2 Todos 
TOEFL IBT (79) ou 

IELTS (6)* 

Estados Unidos University of Nebraska-Lincoln 2 Todos 
TOEFL IBT (70) ou 

IELTS (6)* 

Reino Unido University of Edimburgh 1 Todos 
TOEFL IBT (92) ou 

IELTS (6,5)* 

Reino Unido Bangor University 1 Todos IELTS (6) 

 

 

1º SEMESTRE DE 2017 

 

PAÍS INSTITUIÇÃO VAGAS CURSOS PROFICIÊNCIA 

Canadá Dalhousie University 2 Todos 
TOEFL IBT (90) ou 

IELTS (6,5)* 

Canadá University of Alberta 2 Todos 
TOEFL IBT (86) ou 

IELTS (6,5)* 

Canadá University of British Columbia 2 Todos 
TOEFL IBT (90) ou 

IELTS (6,5)* 

Estados Unidos Fisher College of Business  1 
Administração, 

Economia e Gestão 

Ambiental 

TOEFL IBT (79) ou 

IELTS (6,5)* 

Estados Unidos Michigan State University 2 Todos 
TOEFL IBT (79) ou 

IELTS (6)* 

Estados Unidos North Carolina University 2 Todos 
TOEFL IBT (85) ou 

IELTS (6,5)* 



  

Estados Unidos University of Florida 2 Todos 

TOEFL IBT (80) ou 

IELTS (6)* (Não 

aceita TOEFL ITP) 

Estados Unidos University of Nebraska-Lincoln 2 Todos 
TOEFL IBT (70) ou 

IELTS (6)* 

Reino Unido Bangor University 2 Todos IELTS (6)* 
(Não aceita TOEFL) 

Reino Unido 
Harper Adams University 

College 
1 Todos IELTS (6)* 

(Não aceita TOEFL) 

Reino Unido University of East Anglia 1 Todos 
IELTS (6,5)* 

(Não aceita TOEFL) 

Reino Unido University of Edimburgh 1 Todos 
TOEFL IBT (92) ou 

IELTS (6,5)* 

 
* Verifique detalhes sobre nota mínima exigida para cada seção (habilidade) no site das instituições de 
destino. A instituição pode exigir notas mínimas individuais em habilidades específicas (writing, speaking, 
listening, reading). 

 

 

  



  

ANEXO 3 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO INTERNACIONAL 

AMÉRICA DO NORTE E REINO UNIDO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

Nº USP: ______________      Nacionalidade: _______________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________ CEP: ____________ 

Telefone Residencial: (   )_______________________ Celular (   )_______________________ 

E-mail(s):  __________________________________________________________________ 

Nº Passaporte:____________________________       Validade: ___/___/____ 

 

Exame de Proficiência em língua inglesa (se já possui): ______________________________ 

 

Nível: ____________________    Data do certificado: ___/___/____ 

 

Instituição 1: ___________________________________________                    2016             2017 

Instituição 2: ___________________________________________                    2016             2017 

Instituição 3: ___________________________________________                    2016             2017 

 

Termo de Compromisso 

 

Eu, _________________________________________________________________________, 

declaro estar ciente e de acordo com as normas que dispõem sobre a seleção de alunos da ESALQ-

USP para intercâmbio acadêmico com as instituições parceiras nos Estados Unidos e Reino Unido, 

conforme disposto no Edital 03/2016, bem como de minhas responsabilidades enquanto 

participante do programa. 

 

Declaro também ser o responsável pelos documentos necessários para a efetivação do 

intercâmbio, da viagem e para a emissão do visto. Estou ciente também que a ESALQ-USP não se 

responsabiliza por problemas operacionais e pessoais que possam ser gerados pela não 

apresentação em tempo hábil dos documentos necessários para a realização do intercâmbio. 

 

 

Data: ____/_____/_____  Assinatura: _______________________________________

  

 


