UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Gabinete do Reitor

Edital 1089/2019

AUCANI Idiomas – Idiomas sem Fronteiras (IsF USP)
Exame TOEFL ITP para candidatos do Edital 001/2019 (PRINT)
A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional anuncia a disponibilidade 305 (trezentos e cinco)
testes TOEFL ITP dirigidos a atender à necessidade dos alunos da Pós-Graduação selecionados no Edital 001/2019
(PRINT) na comprovação de proficiência em Inglês.

1. DO OBJETIVO
Atender a necessidade dos alunos inscritos no Edital 001/2019 (PRINT) na comprovação de proficiência em Inglês.

2. DO PÚBLICO-ALVO
A prioridade será para alunos de pós-graduação aprovados no Edital 001/2019 (PRINT) que tenham declarado a
necessidade de realização do exame TOEFL para comprovação da proficiência e que não tenham certificação.
Demais alunos de pós-graduação ocuparão vagas remanescentes.
3. DOS REQUISITOS
Para participação, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos:
4.1. Ser aluno regularmente matriculado em curso de pós-graduação Stricto Sensu da USP.
4.2. Estar participando do processo de seleção do Edital 001/2019 (PRINT)
4.3. Ter feito um teste de nivelamento online (placement test) no site do My English Online.
*O cadastro do My English Online é realizado no portal do ISF aluno: isfaluno.mec.gov.br, na aba ‘Cursos Online’.
Lembramos que é obrigatório ter um cadastro no ISF (idiomas sem fronteiras), para então solicitar o cadastro no MEO.
Para mais informações gerais sobre quem pode se inscrever, visite o site do IsF na sessão do Inglês:
http://isf.mec.gov.br/idiomas/ingles.
4.4. Ter os dados pessoais atualizados no sistema Janus antes de se inscrever (RG, CPF, endereço completo,
telefone e e-mail USP habilitado para receber informações administrativas). A atualização pode ser feita pelo
próprio aluno no sistema.
4.5. Não ter participado, ou se inscrito, nas aplicações do exame TOEFL ITP pelo Programa IsF no período de junho
de 2018 até o presente momento.
4.6. As vagas não preenchidas pelo grupo prioritário serão disponibilizadas, exclusivamente, aos demais alunos de
pós-graduação stricto sensu, por ordem de inscrição desde que observados os itens 4.3, 4.4 e 4.5.
4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1. Inscrições online pelo Sistema Mundus, no período constante neste Edital.
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5.2. As vagas serão preenchidas seguindo a ordem de inscrição. Esgotadas as vagas encerra-se esta
seleção, atendendo aos prazos determinados no cronograma do presente Edital.
5.3. O resultado dos alunos selecionados será publicado no sistema Mundus e no site da Aucani –
www.usp.br/internationaloffice, conforme cronograma.

5. DA INSCRIÇÃO
6.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a aceitação integral das normas e condições
estabelecidas neste Edital.
6.2. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 19 de maio, domingo, exclusivamente pelo Sistema MUNDUS,
área pública (não é necessário logar)
6.3. No ato da inscrição, o candidato deverá:
6.3.1.Informar: Turma 1 (Prioridade) - participante do Edital 001/2019 (PRINT)
Turma 2 (Vagas remanescentes) – demais alunos de pós-graduação stricto sensu

6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO

Até 19/05/2019

Inscrição dos alunos exclusivamente pelo Sistema MUNDUS

Até 20/05/2019

Período de análise e triagem das inscrições para atender a prioridade PRINT

22/05/2019

Divulgação da lista dos selecionados para a realização da Prova no Sistema MUNDUS.
Não haverá disponibilidade de vagas após essa data.

27/05/2019

Envio de orientação aos selecionados

29/05/2019

Aplicação do Teste

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O não atendimento das condições estabelecidas no presente documento implicará a desclassificação do
candidato, a qualquer tempo.
7.2. A comunicação direta com o candidato será feita por meio do endereço eletrônico institucional da USP.
7.3. A AUCANI 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.
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7.4. Esta agência não se responsabiliza por inscrições via Internet não recebidas por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
7.5. Informações não constantes do presente Edital e no FAQ deverão ser solicitadas exclusivamente pelo email
aucani.idiomas@usp.br.

ANEXO I – QUADRO DE TURMAS - CAMPUS DA CAPITAL – Cidade Universitária

Vagas
305

Turma
1 – Prioritário participantes do
edital 001/2019 PRINT

Remanescentes

2 – Pós-Graduação stricto sensu
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