UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Gabinete do Reitor

EDITAL 414 /2014
Dando continuidade ao Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, a Agência USP de Cooperação
Acadêmica Nacional e Internacional anuncia a abertura do Edital referente ao Programa de Mobilidade de
Pós-graduação - AUGM

Vagas Oferecidas

http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/plazas-ofrecidas-para-el-programa-de-movilidad-de-estudiantes-de-posgrado/

Este programa destina 04 (quatro) vagas para estudantes de cursos de Pós-Graduação da USP.

DOS REQUISITOS GERAIS:
Para participação no referido programa, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:











Ser aluno de Pós-Graduação, regularmente matriculado nesta Universidade;
Quando de sua inscrição, o candidato deve ter concluído 30% de suas obrigações
acadêmicas ou seu equivalente em créditos, sem prejuízo de quaisquer requisitos que
possam ser estabelecidos pelo Departamento da Universidade de destino.
Os estudantes devem preencher o Formulário del Estudiante – Solicitud y Contrato de
Estudios detalhando a proposta de estudo e/ou pesquisa a ser desenvolvido na Universidade
de destino, que deve ter o acordo do seu diretor acadêmico (ou equivalente). No caso de
atividades relacionadas à implementação de dissertação de mestrado ou doutorado, deve ter
o acordo do orientador do estudante.
Alunos selecionados para participarem do programa de intercâmbio de pós-graduação devem
comprometer-se para executar as atividades do programa de mestrado ou doutorado que o
recebe e em cumprir todas as medidas de controle, acompanhamento e avaliação
estabelecidas pela universidade de acolhimento. O Contrato de Estudios, assinado por cada
estudante, significa o conhecimento e aceitação de mecanismos de programa.
Estudantes participantes da mobilidade pós-graduação - AUGM devem estar dispostos e
preparados para responder a perguntas das instituições ligadas ao programa, para participar
em reuniões, na realização de pesquisas de avaliação, e até mesmo, se necessário, para
participar de reuniões para avaliar a experiência e os respectivos resultados.
O candidato deve comprovar nível avançado de conhecimento da língua oficial, através de
apresentação de certificado de proficiência;
A participação dos alunos na pós-graduação da Universidade de destino estará sujeito à
aceitação pela mesma.

DAS INSCRIÇÕES:
Inscrições online, via Sistema Mundus
O estudante poderá se inscrever para mais de uma universidade, mas deverá apresentar a documentação
abaixo para cada opção:

1. Carta convite do orientador (docente) na instituição estrangeira que o receberá (declaração do
docente, e.mail etc). Esta carta deverá apresentar a posterior concordância do orientador USP;
2. Formulário del Estudiante – Solicitud y Contrato de Estudios;
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3. Certificado de proficiência de língua;
4. Currículo pessoal na língua do país de destino;
5. Comprovante oficial, emitido pelo serviço de Pós-Graduação de cada Unidade, comprovando vínculo
com a Universidade de São Paulo (comprovante de matrícula);
6. Cópia do passaporte.
DO PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo ocorrerá em duas (2) etapas:
1. Análise da candidatura por banca/docente USP;
2. Análise de candidatura pela universidade pretendida: informamos que a aprovação final dos
candidatos selecionados ao término da etapa (1) do processo seletivo será realizada pelas
universidades de destino.
DAS CONDIÇÕES PARA USUFRUTO DA VAGA:
PERÍODO: A mobilidade dos estudantes será de um mínimo de 15 dias e um máximo de seis meses
(interpretado como um semestre). Entende-se que a universidade de acolhimento pode relaxar estes
períodos, razoavelmente, baseada em considerações acadêmicas.
O uso da bolsa deverá ocorrer no 2º semestre de 2014, não sendo possível a transferência para semestres
posteriores. A impossibilidade de utilizá-la nesse período acarretará a transferência para outro candidato.
DOS BENEFÍCIOS:
1. Custos acadêmicos (inscrição, mensalidade, etc.);
2. Auxílio-manutenção oferecido pela instituição de destino.

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO:

Inscrições até 09 de junho de 2014

Período de inscrições online

10 de junho de 2014

Análise USP das candidaturas

10 de junho de 2014, após as 18h00

Resultado USP

Esta Agência poderá alterar as datas e horários do processo seletivo de acordo com suas necessidades.
Todos os candidatos devem consultar periodicamente o Edital no site do sistema Mundus para ciência de
eventuais mudanças.
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