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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INTERCÂMBIO DOCENTE NA 
UNIVERSITY OF ZAGREB, CROÁCIA 

 
 
O Departamento de Engenharia de Materiais (SMM) anuncia a abertura de Processo 

Seletivo Simplificado para oferecimento de 02 (duas) vagas de intercâmbio de servidor 

docente, a ser realizado, obrigatoriamente, até março de 2019, na University of Zagreb, 

Croácia, Instituição de Ensino Superior (IES) estrangeira parceira da EESC. 

 

O programa é voltado a professores da EESC para a realização de atividades de docência 

(aulas, cursos, seminários, workshops, tutoria de estudantes, troca de experiência docente 

etc.) no período de 10 dias.  

 

O intercâmbio ocorrerá no âmbito da Ação-chave 1 - Mobilidade de Indivíduos do Programa 

Erasmus+, da União Europeia, cujo intuito é impulsionar qualificações e empregabilidade por 

meio da educação, formação, juventude e desporto. 

 

1 - DOS BENEFÍCIOS 

 

Cada bolsa é composta de:  

1- Bilhete aéreo da volta; 

2- Diárias de € 100 (cem euros); 

Duração de 10 (dez) dias de atividade + 2 (dois) dias de viagem. 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES 

 

Para participar, o docente da EESC deverá enviar por e-mail/malote, até dia 30 de março 

de 2018, para a Coordenação do Projeto Erasmus+ EESC-University of Zagreb (Profa. 

Lauralice Canale (SMM) – lfcanale@sc.usp.br) a seguinte relação de documentos: 

 

1- Projeto de Intercâmbio, obrigatoriamente em inglês (não há modelo específico). O 

projeto deverá conter:  

1.1- Objetivos gerais do intercâmbio;  

1.2- Valor a ser agregado pela mobilidade (no contexto de modernização e 

estratégias de internacionalização das instituições envolvidas); 

1.3- Resultado e impacto esperados da mobilidade (e.g. no desenvolvimento 

profissional docente e nas competências dos estudantes em ambas as instituições); 

1.4- Descrição sucinta das atividades e cronograma previsto de sua execução. Para 

sua elaboração, deverá ser considerada a realização do mínimo obrigatório de 8 

(oito) horas semanais de atividades de docência (realização de atividades de 

docência (curta série de aulas, cursos, seminários, workshop etc.), as quais poderão 

se concentrar em menos dias da semana. 

 

2- Comprovante de Proficiência em Língua Inglesa equivalente ao nível B2 do Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas. Serão aceitos: IELTS 5.5 – 6.5, 
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TOEFL 87-109 e/ou certificados e diplomas reconhecidos internacionalmente 

equivalentes. 

 

3- Passaporte válido (página em que é apresentada a validade do documento); 

 

4- Currículo Vitae, em inglês (não há modelo específico). 

 

3- DA SELEÇÃO 

 

A seleção será conduzida pela Coordenação do Projeto Erasmus+ na EESC, que apreciará 

comparativamente as candidaturas com base na documentação apresentada e atribuirá a 

cada candidato pontuação em escala de 0 (zero) a 10 (dez), considerando, nesta ordem: 

 

1º) Relevância do Projeto proposto;  

2º) Impacto da mobilidade proposta;  

3º) Objetivos propostos. 

 

4- DO RESULTADO 

 

A Coordenação do Projeto Erasmus+ EESC-Zagreb divulgará o resultado da seleção no 

Boletim EESC Informa, contendo a classificação dos docentes e seus respectivos números 

USP. 

 

O docente aceito receberá uma carta de aceitação/convite/confirmação formal emitida pela 

University of Zagreb e, somente após seu recebimento, deverá iniciar os trâmites 

relacionados ao intercâmbio, exceto para necessidades que demandem providência 

imediata. 

 
Mais informações podem ser obtidas com a Coordenação do Projeto Erasmus+ EESC-
University of Zagreb pelo e-mail lfcanale@sc.usp.br. 


