
Instrução Complementar ao Edital 541/2016 - Mobilidade com IC – Programa de Bolsas para 

Alunos de Graduação, da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional 

 

1 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE PESQUISA 

- Projeto de Pesquisa ou Plano de Atividades a ser realizado na IES estrangeira; 

- Carta de Aceite da IES estrangeira, conforme item 3.4.2 do Edital; 

- Comprovante de Iniciação Científica, conforme item 3.4.3 do Edital;  

- Comprovante de Proficiência em língua estrangeira (exceto para países de língua portuguesa) ou declaração 

de não-exigência de atestado de proficiência emitido pela instituição estrangeira, conforme item 3.4.4 do 

Edital. 

IMPORTANTE: Não serão aceitas inscrições por e-mail em hipótese alguma. 

 

2 – INSCRIÇÃO, DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS INDICADOS E INDICAÇÃO DO ESTUDANTE À AUCANI 

Os documentos descritos no item 1 desta instrução devem ser entregues no Serviço de Atividades 

Internacionais da ESALQ (Edifício Central, Sala 55) até às 17:00 horas do dia 15 de agosto de 2016. 

A indicação dos estudantes selecionados será realizada pelo Serviço de Atividades Internacionais 

diretamente no Sistema Mundus.  

A “Declaração de Intercâmbio” citada no item 3.4.1 do Edital será fornecida somente aos dois alunos 

selecionados pela Comissão de Pesquisa no âmbito do presente processo seletivo. 

 

3 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA COMISSÃO DE PESQUSA 

A Comissão de Pesquisa selecionará os projetos conforme os seguintes critérios: 

a) Cumprimento das exigências documentais do Edital 541/2016; 

b) Justificativa do interesse acadêmico da pesquisa; 

c) Média ponderada normalizada* do candidato; 

d) Potencial de complementaridade do projeto de pesquisa proposto no exterior com outros projetos 

desenvolvidos na Unidade; 

 

4 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Informações gerais sobre questões que envolvam iniciação científica poderão ser obtidas diretamente na 

Comissão de Pesquisa.  

Eventuais questionamentos sobre esta Instrução Complementar poderão ser enviados ao e-mail 

internacional.esalq@usp.br 

 

Piracicaba, 4 de agosto de 2016. 

 

COMISSÃO DE PESQUISA DA ESALQ 

SERVIÇO DE ATIVIDADES INTERNACIONAIS    * Retificado em 08/08/2016 


