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Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos XV 

Chamada 2018 
  

A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional - AUCANI 
anuncia chamada para o Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos XV, da 
Fundación Carolina, Espanha. 
  

O programa é dirigido a ex-alunos de graduação USP com até 27 anos de idade 
que tenham obtido seu diploma de ensino superior emitido pela USP a partir de 01 de 
outubro de 2015, com excelente desempenho acadêmico, experiência e habilidades 
sociais e de liderança. 

O programa acontecerá nas cidades de Madrid, Santiago de Compostela, 
Salamanca e Bruxelas no período de 23 de setembro a 05 de outubro de 2018. 

Das inscrições recebidas pela Aucani, serão pré-selecionados três candidatos a 
serem indicados à Fundação Carolina. 

Os candidatos selecionados pela Fundação Carolina farão jus a uma bolsa 
concedida pelo Programa cobrindo passagem aérea, alojamento e despesas específicas 
do programa. 
 
Requisitos:  

1. Possuir diploma de graduação emitido pela USP a partir de 01 de outubro de 
2015. 

2. Não ter mais de 27 anos de idade; 
3. Comprovar excelente desempenho acadêmico e experiência/habilidades sociais 

e de liderança. 
 
Inscrições: 

Os candidatos deverão enviar à AUCANI até o dia 10 de junho, por meio do fale 
conosco do Sistema Mundus , assunto: Editais, em arquivo único, formato pdf os 
seguintes documentos: 

 
1. Curriculum Vitae (máximo uma página), 
2. Resposta às seguintes perguntas: 

 
a) O que é liderança para você? Quais são as principais qualidades que, no seu 

juízo, deve ter um líder? 
b) Que sugere e qual é para você a importância dos conceitos de 

empreendedorismo e de inovação? 
 

3. Cópia de diploma de graduação expedido a partir de 01 de outubro de 2015; 
4. Cópia de Histórico escolar; 
5. Cópia de RG. 

https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco
https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco
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Processo seletivo:  
Os inscritos serão avaliados por uma comissão indicada pela AUCANI, conforme 

os requisitos do programa e segundo seu perfil e desempenho acadêmico/profissional 
e potencial de liderança. 

Serão pré-selecionados três candidatos, cujo nome será encaminhado à 
Fundação Carolina que selecionará os contemplados dentre aqueles indicados pelas 
instituições parceiras. 

Apenas os candidatos pré-selecionados pela Aucani deverão se cadastrar on-
line no site do Programa: 

 
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4912/1  
 
Cronograma: 

Inscrições pelo fale conosco do Sistema 
Mundus 

Até o dia 10 de junho de 2018  

Resultado da pré-seleção pela USP no 
site www.usp.br/internationaloffice 

13 de junho de 2018 

Para os três pré-selecionados, 
Cadastro on-line da candidatura no site 
do Programa 

Até 15 junho de 2018. 
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