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PROCESSO DE SELEÇÃO 
Isenção de taxa para prova do IELTS para estudantes de baixa renda  

 REINO UNIDO – Programa Ciência sem Fronteira – Segundo Semestre de 2013 
 
 
 

A Universidade de São Paulo recebeu 300 isenções de taxas para exame do IELTS 

através do British Council para o Edital do Reino Unido do Programa Ciência sem Fronteiras. 

       A VRERI USP informa o processo seletivo para estudantes de graduação da USP a serem 
indicados para receber a isenção: 

 

 

    A - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
1. Qualificação do aluno como candidato de baixa renda: 

 Beneficiário do Bolsa Família, entre outros; ou 

 Renda familiar menor do que 6 salários mínimos (Declaração IR); ou 

 Ter estudado em escola pública durante todo o ensino fundamental ou médio; ou 

 Ter estudado em escola particular na condição de bolsista. 

 

2. Outras qualificações obrigatórias: 

 A indicação do candidato ao British Council deverá ser feita obrigatoriamente pelo 

coordenador do CsF. Assim, na USP, a Vice-Reitoria Executiva de Relações 

Internacionais fará a indicação dos alunos; e 

 O exame IELTS deverá ser utilizado pelo candidato para estudo no Reino Unido por 

meio do programa Ciência sem Fronteiras. 

 

B - INSCRIÇÃO 

O estudante interessado na isenção da taxa cobrada para a realização do teste IELTS 

deve seguir os seguintes passos: 

1. Reunir o máximo de documentos citados no item A.1 acima 

2. Enviar cópia dos referidos documentos para o email csfccint2012@usp.br, 

juntamente com a cópia do Histórico Escolar para avaliação do desempenho 

acadêmico 

3. No ato de sua inscrição, o candidato deve ser ter cursado 20% do total de créditos 

4. Uma Comissão se reunirá nesta VRERI para avaliação das candidaturas e 

divulgará o resultado dos candidatos que serão selecionados a fazerem a prova 

através do British Council nos Campi da USP Capital e Interior 
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C - CRONOGRAMA 

 

Até 17 de outubro de 2012 
Inscrições (Envio de documentação para o email 

csfccint2012@usp.br ) 

 

 
De 18 até 22 de outubro de 2012 Análise das candidaturas 

23 de outubro de 2012 
Resultado – será divulgado no site da VRERI 

http://www.usp.br/internationaloffice/ 

 

23 a 25 de outubro 
APENAS os alunos selecionados deverão efetuar 

suas inscrições online (site British Council) 

08 de novembro - dia da prova e entrevistas  Aos alunos selecionados 
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