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 EDITAL SVAINT 07/2016 – THE OHIO INTERNATIONAL PROGRAM 

RETIFICADO 

 

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

realização de intercâmbio em propriedade ou empresa agrícola nos EUA por um período de 

aproximadamente 12 meses, com início em janeiro de 2017. 

 

1. BENEFÍCIOS 

Os estudantes contemplados serão remunerados de acordo com as condições estabelecidas pelo 

contratante. 

 

2. PRÉ-REQUISITOS 

2.1 Ser aluno regularmente matriculado do curso de graduação da ESALQ. 

2.2 Ter completado no mínimo 20% dos créditos do curso de graduação no momento da inscrição. 

2.3 Ter conhecimento de língua inglesa para comunicação.  

2.4 Possuir média ponderada igual ou superior à média do curso. 

2.5 Possuir de 19 a 29 anos. 

 

3. INSCRIÇÃO 

3.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos para inscrição no Serviço de 

Atividades Internacionais (Prédio Central – Sala 55) até o dia 25 de novembro de 2016 às 17:00, 

impreterivelmente: 

3.1.1 Ficha de Inscrição preenchida e assinada (anexo 1). 

3.1.2 Carta de Apresentação em inglês indicando área de interesse. 

3.1.3 Cópia das páginas do passaporte contendo sua data de validade, número e os dados 

pessoais do estudante ou protocolo do pedido de emissão do passaporte. 

3.1.4 Duas cartas de recomendação de docente da ESALQ (em inglês), informando 

habilidades e qualidades do candidato, além de características pessoais. 

3.2 Somente serão aceitas as inscrições de candidatos que apresentem a documentação 

completa.  

3.3  Não serão aceitas inscrições enviadas por e-mail ou por qualquer outro meio eletrônico. 
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4 . ENTREVISTAS, CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO E RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 Haverá entrevista em inglês com os candidatos nos dias 29 e 30/11/16 em horário e local 

informados por e-mail aos candidatos. 

4.2  As indicações ocorrerão de acordo com o cumprimento dos pré-requisitos e o desempenho 

na entrevista. 

4.3 O resultado será divulgado no site do SVAINT em 02/12/16, até às 17h. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1   As dúvidas referentes ao presente Edital poderão ser enviadas para o Serviço de Atividades 

Internacionais com o assunto OHIO PROGRAM por meio do endereço de e-mail 

international.esalq@usp.br. 

5.2 Informações sobre o The Ohio International Program podem ser obtidas através do endereço 

http://www.ohioprogram.org/. 

5.3 Os candidatos indicados e selecionados pelo The Ohio International Program deverão pagar 

as seguintes taxas: 

 5.3.1 Taxa de inscrição no valor de US$ 500.00 paga à instituição de destino. 

 5.3.2 Taxa de segurança (SEVIS fee) no valor de US$ 180.00 paga diretamente ao US 

Homeland Security e o recibo deve ser apresentado ao consulado norte-americano na 

entrevista. 

 5.3.3 O seguro saúde e de acidentes pessoais é contratado diretamente na instituição 

estrangeira ao custo de US$ 80.00/month (valor para 2016). 

5.3.4 Os valores referentes à inscrição e seguro (quando pré-pagos) serão devolvidos caso 

não haja colocação  nos EUA. Nos raros casos de negação de visto (menos de 1%), apenas 

o valor do seguro será devolvido. 

5.3.5 A taxa de entrevista no consulado é de aproximadamente US$ 160.00.  

5.4 Possuir a carteira de habilitação internacional é um diferencial. 
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ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

Nº USP: ______________      Nacionalidade: ________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________ CEP: _____________ 

Telefone Residencial: (   )_______________________ Celular (   )________________________ 

E-mail(s):  _____________________________________________________________________ 

Nº Passaporte:____________________________       Validade: ___/___/____ 

Curso: _________________________________________________________________________ 

 

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

 

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

            

 

 

 

Termo de Compromisso 

 

Eu, _________________________________________________________________________, 

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

USP, conforme disposto no Edital 07/2016, bem como de minhas responsabilidades enquanto 

participante do programa. 

 

Declaro ainda ser o responsável pelos documentos necessários para a efetivação do intercâmbio, 

da viagem e para a emissão do visto, bem como estou ciente 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: _______________________________________

  


