
Edital Digital Agriculture Hackaton – A5 Alliance Program 
 

O Serviço de Atividades Internacionais (Svaint) da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” anuncia 

a abertura de Edital para seleção de 5 estudantes de graduação ou de pós-graduação da ESALQ para 

participação no Digital Agriculture Hackaton - organizado pela Cornell University e promovido pela A5 

Alliance, um programa de colaboração acadêmico-científico que reúne, além da USP, a Chinese 

Agricultural University,  University of California – Davis, Cornell University e Wageningen University & 

Research.. 

Objetivo Integrar equipe multidisciplinar para criar soluções, produtos e serviços inusitados em 
Agricultura Digital através de brainstorms realizados em um curto espaço de tempo, 
visando atender a produção sustentável e o acesso a alimentos.  
Mais informações sobre o Digital Agriculture Hackaton ocorrido em 2019 podem ser 

obtidas no site https://dahackathon.splashthat.com/  
Quando 28 de fevereiro a 1 de março de 2020  

Local Cornell University, Ithaca, NY, USA 

Vagas 5 vagas para estudantes de graduação e de pós-graduação de todas as áreas da ESALQ 

Auxílio Passagem, alimentação e acomodação para 5 estudantes 

O que não 
está coberto 

Custos com emissão de visto e passaporte, seguro saúde, traslado para o aeroporto, 
despesas pessoais e qualquer outro item que não se enquadre na categoria passagem 
aérea, hospedagem e alimentação. 

Prêmio 8000 euros (ainda vou CHECAR) 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. Fica o candidato imediatamente ciente de que não serão prestadas informações por telefone; 
1.2 O presente edital não abrange custeio de visto, passaporte, seguro saúde, traslado para o aeroporto, 

despesas pessoais e qualquer outro item que não se enquadre na categoria passagem aérea, hospedagem 

e alimentação. 

 

2. DOS REQUISITOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO  

2.1 Para participação, o candidato deverá atender, cumulativamente quando do prazo final para 

inscrições, aos seguintes requisitos:  

2.1.1 Ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação da ESALQ;  

2.1.2 Estar cursando a partir do 4º semestre com previsão de formatura após julho de 2020;  

 2.1.3 Não ter sido indicado à vaga de intercâmbio para o mesmo período por meio de processo 

 seletivo gerenciado pela AUCANI ou por sua Unidade de origem; 

2.1.4 Estar matriculado durante o semestre anterior ao período de intercâmbio previsto neste 

edital;  

2.1.5 Ter média normalizada igual ou maior que 5; 

 2.1.6 Acompanhar o andamento do presente processo seletivo durante toda sua vigência a fim 

 de tomar conhecimento da data, local e horário que vierem a ser fixados para todas as suas    

                fases por meio de publicações em Edital Retificado. 

2.1.7 Ter fluência na língua inglesa a ser comprovada durante entrevista 

 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

3.1 O presente processo seletivo será composto das seguintes etapas:  

 3.1.1 Inscrições (vide item 6);   

 3.1.2 Verificação da Consistência Documental (vide item 7);  

3.1.3 Estudantes pré-selecionados participarão de seleção presencial por meio de entrevista em 

inglês com membros da Comissão de Seleção, composta por servidores docentes e não-docentes 

da ESALQ; 

3.2 Caberá à Comissão de Seleção indicar os selecionados;  

https://dahackathon.splashthat.com/


3.3 Caberá aos candidatos acompanhar todas as publicações referentes ao presente edital, 

cumprir os prazos e tomar providências com relação à apresentação de documentos e eventuais 

convocações. 

 

4. DAS INSTITUIÇÕES 

Participarão do desafio estudantes de Universidades da A5 Alliance, incluindo China Agricultural 

University, Cornell University, University of California-Davis, University of São Paulo e Wageningen 

University and Research, além de outras Universidades estrangeiras.  

 

5. DOS BENEFÍCIOS  

Passagem aérea São Paulo/Cornell/São Paulo, hospedagem e alimentação para 5 estudantes. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES  

6.1 A inscrição implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

edital em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento;  

6.2 As inscrições deverão ser realizadas até 16/12/2019. 

6.2.1 Estudantes de graduação deverão se inscrever através do Sistema Mundus; 

6.2.2 Estudantes de pós-graduação deverão enviar a documentação para o e-mail 

international.esalq@usp.br, assunto: Edital Digital Agriculture Hackaton  

6.3 Quando da inscrição, deverão ser anexadas ao formulário de inscrição (no fim do edital) cópias dos 

seguintes documentos: 

  6.3.1 Passaporte com no mínimo 1 ano de validade (página onde é apresentada a validade do 

 documento) ou protocolo/detalhamento de agendamento de solicitação/renovação do 

 mesmo;   

 6.3.2 Histórico escolar completo 

6.3.3 Carta de intenção/ motivação em inglês explicitando a motivação e as experiências 

acadêmicas relacionadas aos objetivos do desafio; 

 6.3.4 Curriculum vitae resumido; 

6.3.5 Caso existentes, juntar documentos que comprovem proficiência em inglês 

 

6.4 Posteriormente ao prazo final de inscrição, não será aceita qualquer documentação conforme 

disposto no item 6.3 e subitens deste edital, exceto pela cópia do passaporte em substituição ao 

protocolo/detalhamento de agendamento de solicitação/renovação do mesmo;  

6.5 Os documentos apresentados devem ser legíveis e reproduzir integralmente o conteúdo a que se 

propõem;  

6.6 O descumprimento das instruções para a inscrição implicará sua não efetivação e a exclusão do 

candidato do processo seletivo;  

6.7 Inscrições incompletas ou efetuadas erroneamente serão invalidadas.  

 

7. DA VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DOCUMENTAL  

7.1 Serão indeferidas candidaturas nas seguintes condições:  

 7.1.1 em que faltar(em) documento(s) de envio obrigatório; 

 7.1.2 que contiverem documentos fora da validade;  

 7.1.3 que tenham campo(s) sem assinatura(s) ou não preenchidos, quando obrigatórios;  

 7.1.4 que não atenderem aos requisitos gerais e específicos para participação no presente 

 Edital;   

 7.1.5 que caracterizarem irregularidade(s) verificada(s) a qualquer tempo.  

 

8. DA ANÁLISE DA CANDIDATURA 

8.1 Os critérios de análise das candidaturas serão: 

8.1.1 Clareza, maturidade, coerência e objetividade explicitadas na carta de motivação; 

 8.1.2 Currículo; 

8.1.3 Rendimento acadêmico segundo critérios do item 2.1.6; 
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8.2 Os candidatos com as inscrições aceitas e pré-selecionados realizarão etapa presencial de seleção,  em 

inglês, com apresentação de um vídeo sobre o tema do edital de no máximo 3 minutos. 

 

9. DO RESULTADO 

9.1. As candidaturas serão classificadas em ordem decrescente segundo critérios de seleção do item 8; 

9.2 Serão selecionados os cinco primeiros colocados e, havendo desistência(s), o(s) seguinte(s) serão 

convocados seguindo a ordem classificatória. 

9.2 A partir do momento em que constar do Resultado como selecionado, o estudante não mais estará 

apto a participar de outro processo seletivo de vagas de intercâmbio no período do Desafio; 

9.3 O candidato que participar de múltiplos processos seletivos para concessão de vagas de intercâmbio 

será automaticamente desclassificado dos demais editais, prevalecendo a inscrição no primeiro edital de 

que constar como aprovado e vinculado à vaga pleiteada, caso se aplique. 

 

10. DA DESISTÊNCIA  

10.1 Tendo em vista a natureza da proposta, em caso de desistência o estudante estará impedido de 

participar de qualquer edital de intercâmbio ou bolsa coordenado pela Esalq ou pela AUCANI. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DOS CANDIDATOS 

11.1 Participação em todas as atividades; 

11.2 Comprometimento, como representante institucional da Universidade de São Paulo e, como 

acadêmico de graduação, com as atividades propostas pelo grupo; 

11.3 Apresentação, durante a etapa presencial, de um vídeo de 3 minutos que detalhe suscintamente e 

na língua inglesa a importância da participação no evento para sua formação acadêmica seguindo roteiro 

definido pelo próprio aluno.  

 

12. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO  

 

Até 16/12/2019 Período de inscrições  

20/12/2019 Resultado da Verificação da Consistência Documental 

06/01/2020  Seleção presencial 

08/01/2020 Resultado  

09/01/2020 Confirmação de interesse dos candidatos selecionados 

28/02 a 01/03/2020 Hackaton em Cornell 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A inexatidão das informações e/ou a irregularidade nos documentos, verificada(s) a qualquer tempo, 

em especial por ocasião da inscrição e da ocupação da vaga, bem como o não atendimento às condições 

estabelecidas no presente edital implicarão a exclusão do candidato do processo seletivo a qualquer 

tempo;  

13.2 Este edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações, acréscimos ou revogação, enquanto não 

consumada a providência ou o evento que lhe disser respeito;  

13.3 Não serão fornecidos(as) atestados, declarações, certificados e/ou certidões relativos(as) à 

habilitação ou classificação dos candidatos selecionados, valendo para tal fim a publicação do Resultado;  

13.4 A comunicação direta com o candidato será feita por meio do endereço eletrônico institucional da 

USP;  

13.5 É de responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados 

no Sistema JúpiterWeb, por intermédio do Serviço de Graduação, a fim de viabilizar os contatos 

necessários;  

13.6 A Esalq não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de incorreção ou 

desatualização de endereço eletrônico, bem como por quaisquer outros problemas relacionados à sua 

conta pessoal de e-mail que impossibilitem a efetiva comunicação;  



13.7 É de responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e demais publicações relativas ao 

presente certame por meio de Edital Retificado e Resultado Final, oportunamente disponíveis na área 

pública do Sistema Mundus, opção Editais; 

13.8 Eventuais dúvidas deverão ser formalizadas exclusivamente por escrito para o e-mail 

international.esalq@usp.br (Assunto: Digital Agriculture Hackaton). O candidato que utilizar esse canal de 

comunicação:  

 13.8.1 deverá se certificar de que a informação buscada não esteja contemplada no presente 

 edital ou no Anexo I;  

13.8.2 mencionará em sua mensagem o número do edital a que faz referência e o seu número 

USP;  

 13.8.3 O processo de seleção está sujeito ao Código de Ética da USP e às normas dos programas 

 de intercâmbio da USP.  
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PROGRAMA A5 ALLIANCE 

FICHA DE INSCRIÇÃO – CORNELL DIGITAL AGRICULTURE HACKATHON 
 

Nome completo: ________________________________________________________ 

Data de nascimento ___/ ___/ ___  Nº USP: __________   Nacionalidade: __________ 

Unidade: __________________ Curso: _______________________ Semestre: ______ 

Endereço: _____________________________________________ CEP: ____________ 

Telefone Residencial: (  )__________________ Celular (    )_______________________ 

E-mail(s):  ______________________________________________________________ 

Nº Passaporte: ____________________________       Validade: ___/___/____ 

        

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

solicito mui respeitosamente ao DD Diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz minha inscrição no processo seletivo para participar  no Digital Agriculture 

Hackaton – A5 Alliance Program conforme respectivo edital e declaro estar ciente e de 

acordo com as normas que dispõem sobre a seleção de alunos da Universidade de São 

Paulo (USP) para participação no presente edital, 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 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: _______________________________ 

 

 


