
    
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
Gabinete do Reitor 

 

Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional 
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, s/nº - Travessa “4”, Bloco B – Cidade Universitária 

05508-020 – São Paulo, SP – Brasil 

1 
 

EDITAL 480 / 2015 

 

Dando continuidade ao Programa de Mobilidade Internacional, a Agência USP de Cooperação Acadêmica 

Nacional e Internacional anuncia a abertura de Edital referente a 02 vagas para estudantes de pós-graduação da 

USP no Programa de Bolsas de Estudo Fórmula Santander em Instituições de Ensino Superior Estrangeiras 

constantes do anexo 1 do presente edital, no primeiro semestre de 2016. 

O programa é destinado a estudantes de pós-graduação da USP de todas as áreas do conhecimento e tem 

como objetivo o desenvolvimento de pesquisa científica por meio de programas de intercâmbio em universidades 

estrangeiras, com duração mínima de três meses e máxima de seis meses. 

As inscrições deverão ser feitas por meio de envio da documentação abaixo relacionada até o dia 11 de 

setembro de 2015, para o email outgoingstudents@usp.br. 

 

DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO: 

Para participação, o candidato deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:  

I. Ser brasileiro, nato ou naturalizado; maior de 18 anos; 

II. Estar regularmente matriculado em um curso de pós-graduação na USP no momento da inscrição e 

durante o intercâmbio; 

III. Não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo Santander; 

IV. Apresentar condições sócio-econômicas desfavoráveis, conforme consta nos Princípios Gerais do 

Programa Fórmula Santander; 

V. O candidato deverá satisfazer a todas as outras exigências do Santander Universidades e/ou da 

Universidade de destino que não estejam especificadas neste edital, conforme divulgado em sua página da internet, 

e/ou exigências da Unidade USP de ensino. É de responsabilidade do (a) estudante fazer o levantamento. 

 

1) Documentos necessários para a inscrição: 

I. Curriculum Lattes atualizado; 

II. Plano de trabalho a ser desenvolvido no intercâmbio (máximo de 1 página e em língua portuguesa, contendo 

título, resumo do trabalho a ser desenvolvido e cronograma de execução durante a estadia no exterior) assinado pelo 

estudante e pelo orientador; 

III. Relato de experiências anteriores que subsidiem a proposta apresentada e sua expectativa de sucesso. 

IV. Ficha do aluno atualizada, emitida pelo sistema JANUS; 

V. Carta-convite de um docente da IES Estrangeira de interesse, em papel timbrado (poderá ser na língua do 

país da IES Estrangeira);  

VI. Justificativa do orientador USP do aluno para a realização do estágio (máximo de uma página e em língua 

portuguesa); 

VII. Comprovante de conhecimento da língua do país da Universidade Estrangeira de interesse, ou de outra 

língua aceita pela Instituição Estrangeira (exceto para Instituições de língua portuguesa);  

VIII. Comprovante de inscrição no site do programa Fórmula Santander.  

 

 

 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/formula-santander.aspx
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2) Pré-Seleção: 

A pré-seleção será realizada por Comissão ad hoc convocada pela AUCANI especialmente para esta 

finalidade. A Comissão avaliará os planos de trabalho dos candidatos e os classificará em nota decrescente, sendo 

convocados os 06 (seis) candidatos mais bem classificados para a entrevista pessoal.  

A AUCANI enviará aos candidatos pré-selecionados orientações sobre como solicitar o atestado de 

condições sócio-econômicas desfavoráveis, que será obtido por meio da parceria entre a AUCANI em conjunto com 

os demais órgãos competentes da USP. Esse atestado deverá ser apresentado na entrevista pessoal.  

 

3) Seleção 

A entrevista pessoal, a ser realizada na AUCANI, avaliará os candidatos a partir dos seguintes tópicos: 

I. Curriculum Lattes; 

II. Qualidade e exeqüidade do projeto de pesquisa; 

III. Potencial de retorno institucional para a USP das atividades propostas; 

IV. Comprovante de situação sócio-econômica desfavorável, obtido por meio da parceria entre a AUCANI em 

conjunto com os demais órgãos competentes da USP.  

 

A AUCANI classificará os candidatos em nota descrescente, aprovando os candidatos mais bem classificados 

de acordo com o número de vagas oferecidas. Os demais candidatos comporão lista de espera e serão convocados 

em caso de desistência. 

 

4) Indicação para a vaga 

Os estudantes selecionados deverão entregar os seguintes documentos originais nesta AUCANI: 

I. Termo de Adesão Santander Universidades (a ser enviado aos aprovados. Será necessário que o 

candidato informe número de conta corrente em seu nome no banco Santander). 

II. Demais documentos exigidos pela IES Estrangeira escolhida. O aluno é responsável pelo levantamento da 

documentação complementar (acessar a página da instituição estrangeira na internet, a fim de obter informações, 

inclusive da necessidade de formulário eletrônico ou impresso ou qualquer outro documento por ela exigido). 

III. Plano de trabalho a ser desenvolvido no estágio (máximo de 1 página e na língua da IES de destino, 

contendo título, resumo do trabalho a ser desenvolvido e cronograma de execução durante a estadia no exterior) 

assinado pelo estudante e pelo orientador; 

IV. Relato de experiências anteriores que subsidiem a proposta apresentada e sua expectativa de sucesso 

(na língua da IES de destino); 

V. Ficha do aluno atualizada, emitida pelo sistema JANUS (na língua da IES de destino). 

 

Caso o candidato não entregue a documentação na data prevista no item 7 do presente edital, será 

considerado desistente, sendo convocado o próximo candidato conforme classificação. 

 

A AUCANI indicará os candidatos aprovados para as IES Estrangeiras de interesse. A seleção final caberá à 

IES Estrangeira de destino. 

 

5) Benefícios 
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I. Isenção de taxas acadêmicas; 

II. Bolsa no valor de R$ 16.846,50 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) 

correspondentes a € 5.000,00 (cinco mil euros), mediante conversão efetuada tendo como base a cotação do valor de 

venda do Euro publicada pelo Banco Central do Brasil, relativa à data de lançamento do PROGRAMA – 21/05/2015. 

III. Despesas como seguro viagem, alojamento, transporte, alimentação, serão de responsabilidade do bolsista. 

 

6) Prestação de Contas e devolução da bolsa 

I.  A prestação de contas consiste no envio dos documentos abaixo: 

• Certificado de Chegada (modelo será encaminhado aos aptos), apresentando dados do período do 

intercâmbio e do plano de trabalho ou das disciplinas matriculadas, devidamente assinado e carimbado pela IES de 

destino. 

• Relatório das atividades realizadas durante o intercâmbio, assinado e datado, a ser encaminhado em até 30 

dias após o fim das atividades previstas no plano de trabalho. 

 

II. A devolução total da bolsa será cobrada se houver desistência antes ou durante o intercâmbio. 

 

Esses documentos deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail outgoingstudents@usp.br. 

 

7) Cronograma 

Até 11/09/15 Envio da candidatura à AUCANI, pelo e-mail outgoingstudents@usp.br 

18/09/15 Resultado da Pré-Seleção, a partir das 14h no Sistema Mundus 

30/09/15 Entrevista pessoal, a ser realizada na AUCANI, às 10h 

02/10/2015 Resultado Final, a partir das 14h no Sistema Mundus 

Até 

06/10/2015 
Entrega da documentação na AUCANI 

 

 

 

Anexo 1 - Universidades Participantes 2015 conveniadas com a USP 

 

Alemanha 

Universität Heidelberg 

 Westfälische Wilhelms – Universität Münster 

 Eberhard Karls Universität Tübingen 

 Humbolt Universität Zu Berlin 

 

Argentina 

 

mailto:outgoingstudents@usp.br
mailto:outgoingstudents@usp.br
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 de Congreso 

sidad Nacional de La Pampa 

 

Chile 

 

 

 de Chile 

 

 

 

Colômbia 

 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

de Medellín 

de Santo Tomás 

 

 

 

Espanha 

 

 

 

 

 

Universidad Pontificia Comillas 

 

México 

 

 

 

 

utónoma de México 

 

Reino Unido 

 Durham University 

 King’s College London 

 University of Edinburgh 

 University of Birmingham 
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Portugal 

Coimbra 

Instituto Politécnico do Porto. 

Universidade de Évora 

nterior 

 

 

Uruguai 

 

 Universidad de Montevideo 

 


