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Edital 469/2015 - Language Education at USP 

Entre os dias 15 e 21 de abril de 2015, estarão abertas as inscrições para o Curso de Inglês 
preparatório para o exame IELTS para alunos de graduação do campus Ribeirão Preto que 
planejam participar dos programas de mobilidade acadêmica da USP. Ele resulta da parceria 
entre Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI), o British 
Council, o Santander Universidades, o Programa de Pós-graduação “Estudos Linguísticos e 
Literários em Inglês”, os Centros de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Faculdade de Educação da USP, a Trinity College Dublin e a FUVEST. 
 
CURSO 
O curso é gratuito e será oferecido no campus Ribeirão Preto. O curso tem duração de dois 
meses, perfazendo um total de 60 horas. 

OBJETIVO 
Capacitar em língua inglesa os alunos de graduação da USP visando à ampliação de 
possibilidades de suas participações nas diversas oportunidades acadêmicas internacionais. 
 
PÚBLICO ALVO 

Alunos de graduação do campus Ribeirão Preto com nível intermediário em língua inglesa. 

PRÉ-REQUISITOS 
1. Alunos regularmente matriculados em curso de graduação da USP.  
2. Alunos que já cumpriram o primeiro ano, e que não estejam no último ano. 
3. Alunos que ainda não participaram de programas de mobilidade em instituições que 

utilizem a língua inglesa.  
4. Alunos que satisfaçam os critérios acadêmicos internos da Unidade para participação 

em programas de mobilidade. 
5. Alunos que atinjam o Nível B2 da Common European Framework of Reference for 

Languages de proficiência em Inglês, medido por um teste de aferição 
(http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf). O teste será aplicado 
no dia 29 de abril, em local e horário a ser divulgado oportunamente. 

NÚMERO DE VAGAS: 60 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
1. Os alunos interessados devem fazer sua inscrição no site 

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&cod
mnu=2070, no período constante deste edital. 

2. As Unidades, levando em conta os requisitos do programa e outros critérios que 
julgarem pertinentes, deverão indicar à AUCANI os alunos pré-selecionados, até o 
número máximo constante do Anexo 1. 

3. A Agência USP Internacional, em conjunto com a Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, aplicará o teste de aferição da competência mínima exigida para o curso.  

4. Os alunos aprovados no teste citado acima serão classificados pela média normalizada 
relativa aos créditos obtidos no Curso (vínculo atual) do Sistema Júpiter. 

5. Os alunos serão convocados para matrícula nas turmas oferecidas seguindo a 
classificação acima. 
 

Observação: os alunos que forem aprovados no teste de nível mínimo de Inglês, que não 
forem chamados para o Curso e que participarem da próxima edição do Programa, estarão, 
por dois anos, dispensados do teste de nível de Inglês. 
 
 
 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=2070
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CRONOGRAMA 

15 a 21 de abril de 2015 Inscrição dos alunos no sistema Mundus 

23 de abril de 2015 Prazo final para análise das candidaturas pelas Unidades 

24 de abril de 2015 Divulgação do resultado da pré-seleção 

29 de abril de 2015  Aplicação do teste de nível (local e horário a confirmar) 

30 de abril de 2015 
Divulgação do resultado do teste no site da AUCANI – 

www.usp.br/internationaloffice  

04 de maio de 2015 Início do curso 

29 de junho de 2015 Conclusão do curso 

 
INSCRIÇÕES 
Os alunos devem atualizar os dados pessoais (RG, CPF, endereço, telefone e e-mail) no Júpiter 
antes de se inscrever.  
As inscrições deverão ser feitas pelos alunos interessados no período de 15/04 a 21/04/2015 
no Sistema Mundus (graduação).  Não é necessário fazer o login no sistema Mundus. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS/DÚVIDAS FREQUENTES 
A AUCANI poderá emprestar o material didático do curso aos alunos que não puderem adquiri-
lo, e o mesmo deverá ser devolvido ao final do curso nas mesmas condições em que foi 
recebido. Em caso de danos materiais, incluso rasuras, ou perda do livro, o aluno deverá 
ressarcir à AUCANI o valor do material. 
 
Para acessar o FAQ (respostas a dúvidas frequentes), clique aqui. 
Caso sua dúvida não seja contemplada no FAQ, entre em contato com a Agência USP 
Internacional: aucani.idiomas@usp.br. 

 

ANEXO 1.  NÚMERO DE CANDIDATOS A SEREM INDICADOS PELAS UNIDADES PARA 

PARTICIPAREM DO EXAME DE SELEÇÃO 

Unidade Vagas 

EEFERP 5 

EERP 11 

FCFRP 8 

FDRP 8 

FEARP 24 

FFCLRP 32 

FFCLRP / FMRP 3 

FMRP 22 

FORP 7 

Total 120 

 

ANEXO 2. HORÁRIO DAS TURMAS - CAMPUS RIBEIRÃO PRETO 

Horário Dias da semana Nº de turmas 

12h00 às 14h00 2ª, 3ª e 4ª 1 

18h00 às 20h00 2ª, 3ª e 4ª 1 

 

ATENÇÃO: Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 

consumada a providência ou o evento que lhe dizer respeito. 

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e demais publicações referentes a este 

processo seletivo por meio dos Editais Retificados e Resultado final oportunamente disponíveis no Sistema Mundus 

e no site www.usp.br/internationaloffice.  
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