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COMUNICADO 

 

Em atenção ao Edital 840/2018 – Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional para os Alunos 

de Graduação USP, a Comissão de Relações Internacionais e o International Office da FDRP 

estabelecem os critérios e procedimentos da Unidade para inscrição e seleção para 01 vaga de bolsa 

para intercâmbio durante o primeiro semestre de 2019, sendo a vaga destinada a alunos com 

Iniciação Científica (conforme a resolução CoPq – 7236/2016).  

 

1) O aluno deverá comparecer ao International Office da FDRP (Bloco D, sala 305), ou enviar 

por e-mail, até dia 22 de agosto de 2018, quarta-feira, às 17 horas, os seguintes 

documentos: 

 

a) Para alunos selecionados em edital da AUCANI:  

 

1)Resultado de edital da AUCANI do qual conste entre os classificados/aprovados;  

2) Comprovantes de participação em atividades de pesquisa e/ou extensão assinados pelo 

professor coordenador da atividade ou entidade estudantil. Estes documentos não são 

obrigatórios, mas serão utilizados para fins de cálculo da classificação final;  

3) Contrato de estudos enviado para a inscrição no Edital de Vagas; 

4) Carta de motivação enviada para a inscrição no Edital de Vagas; 

5) Formulário de inscrição preenchido (modelo anexo).  

 

       b) Para alunos selecionados em edital da FDRP:  

 

1) Formulário de inscrição preenchido (modelo anexo);  

Observação: Os demais documentos (contrato de estudos e comprovantes de participação 

em pesquisa e extensão já foram entregues para candidatura à vaga.) 

 

No momento da inscrição o aluno deve estar ciente dos requisitos constantes no Edital 840, 

em especial, mas não restrito, aos seguintes critérios:  

 

•40% do curso concluído 

•Não ter dependências em disciplinas obrigatórias  

•Média normalizada > = 5,0 

•Possui vaga em IES estrangeira 

•Não haver recebebido bolsas de mobilidade 

•Vaga não pode ser para Portugal, Espanha ou América Latina 

•Deve estar ou esteve inserido no Programa de IC e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação da USP (Resolução CoPq 7236/2016) 

•Cumprir as normas da Pró-Reitoria de Pesquisa para registro inicial e acompanhamento no sistema 

Atena  

•Primeiro relatório semestral já deve ter sido submetido e aprovado na CPq da FDRP (Verificar 

Atena) 

•Mobilidade deve acontecer após término do programa de IC ou ITI  

 

Ribeirão Preto, 20 de agosto de 2018.  

 
Prof. Dr. Alessandro Hirata 

Presidente da Comissão de Relações Internacionais da FDRP 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
EDITAL 840 

 
DADOS PESSOAIS 

 
Nome Completo: 

_____________________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento: 

_____________________________________________________________________ 

 

Nacionalidade(s): 

_____________________________________________________________________ 

 

Tel.Res.:_______________________________Cel.____________________________ 

 

E-mail(s): 

_____________________________________________________________________ 

 

Nº USP: ___________________  Turma: _____________  

 

 
Nº Passaporte:___________________  Validade: ______/ ______/ _________ 

 
 
 


