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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - FDRP 

 

Data: 18 de abril de 2016 
Hora: 14h30min 
Local: Sala C 33 - FDRP/USP 
 

Membros presentes: Prof. Dr. Alessandro Hirata, Presidente da CRInt; Prof. Dr. Caio 
Gracco Pinheiro Dias, membro da CRInt, Profª Drª Cristina Godoy Bernardo de 
Oliveira, membro da CRInt, representante discente de graduação Ana Clara O. V. Dos 
Reis e representante discente de pós-graduação Marcelo Bidóia dos Santos.  

EXPEDIENTE: 

Item Decisão 

1.1 1.  Seleção de alunos para o Edital 

509/2016 – Programa de Bolsas de 

Intercâmbio Internacional para os Alunos 

de Graduação USP para o 2º semestre de 

2016.  

 

 Houve nove alunos inscritos, para um total de 

duas bolsas oferecidas pela Aucani para a FDRP, 

sendo uma bolsa necessariamente para alunos 

com IC e outra para alunos com ou sem IC. O 

Prof. Alessandro, no início da reunião disse que 

não iria avaliar os alunos já que, devido ao seru 

cargo de presidente da comissão muitos alunos 

que concorrem a bolsa haviam o procurado 

para tirar dúvidas e pedir informações. O Prof. 

Cario também disse que não avaliaria uma das 

estudantes por ter auxiliado na elaboração de 

seu plano de estudos. Diante da iniciativa da 

Aucani de valorizar alunos com pesquisa e da 

importância que a CRInt dava a isto antes 

mesmo dessa diretriz da Aucani foi decidido 

que as duas bolsas seriam dadas a alunos com 

IC. Foi analisado com igualdade de peso: média 

ponderada, participação em pesquisa, 

participação em atividades de extensão e plano 

de estudos. Observando-se esses critérios foi 

realizada a classificação dos alunos. O 

desempate, já que cada um dos alunos se 

destacava em uma área, foi realizado através da 

avaliação do plano de estudos. O resultado 

pode ser conferido no link: 

http://www.direitorp.usp.br/resultado-do-

processo-seletivo-interno-para-obtencao-de-

bolsa-do-edital-5092016/ 
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