
  

Programa de Intercâmbio Internacional ESALQ – Instituições Italianas (2016) 
 

Edital 02/2016 
 

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

realização de intercâmbio nas instituições italianas abaixo: 

 

Università Politecnica delle Marche 

Università Degli Studi di Milano 

Università Degli Studi di Pisa 

 

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 qualquer um dos cursos de graduação da ESALQ; 

- ter completado no mínimo 20% e no máximo 80% dos créditos do curso de graduação no 

momento da inscrição; 

- ter proficiência na língua italiana (1) comprovada por meio de apresentação de certificado 

emitido por instituição de ensino de língua estrangeira ou testes amplamente aceitos por 

instituições de ensino no exterior com nível mínimo “A2” ou “Intermediário” (2).  

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

 
(1) Para instituições que possuem programas ou disciplinas em inglês, o candidato poderá apresentar 

certificado de proficiência e plano de estudos em língua inglesa.  

 

(2) Será aceita a candidatura de estudantes que não possuem o certificado de proficiência oficial de língua 

italiana (CELI, CILS) ou inglesa (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE). Em caso de aprovação pela ESALQ, o estudante 

deverá providenciar a obtenção do documento até a data limite determinada pela instituição no exterior.  

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

1. Ficha de Inscrição preenchida e assinada; 

2. Carta de Apresentação / Intenção em língua italiana; 

3. Curriculum Vitae, atualizado em língua italiana; 

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

pessoais do estudante; 

5. Comprovante de proficiência na língua italiana ou inglesa; 

6. Carta de Recomendação de docente da ESALQ; 

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

programa e número de créditos (ECTS). 



  

 

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 Instituições Italianas” até 23:59 horas do dia 13 de março de 2016, 

impreterivelmente. 

 

Haverá entrevista com os candidatos inscritos no dia 14 de março de 2016 às 16:00 horas. 

 

O resultado do presente processo seletivo será divulgado no site do SVAInt no dia 18 de abril 

de 2016 até 17:00 horas. 

 

Informações para elaboração do plano de estudos podem ser obtidas no site das instituições 

de destino.  

 

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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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO INTERNACIONAL 

UNIVERSIDADES ITALIANAS – 2016 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

Nº USP: ______________      Nacionalidade: _______________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________ CEP: ____________ 

Telefone Residencial: (   )_______________________ Celular (   )_______________________ 

E-mail(s):  __________________________________________________________________ 

Nº Passaporte:____________________________       Validade: ___/___/____ 

 

Exame de Proficiência ou Certificado de Conhecimento do Idioma Italiano (se já possui): 

 

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

Instituição: __________________________________________________________________ 

 

 

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 italianas, conforme 

disposto no Edital 02/2016, 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: ___________________________________________________  


