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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-USP 

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES-EACH 

 

EDITAL PPGTUR-EACH-USP 01/2022 

INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 

1 Objeto 

1.1 Apoio financeiro a estudantes de mestrado e/ou doutorado para intercâmbio 
internacional na Universitat de Girona (UdG - Espanha) e na Breda 
University of Applied Sciences (BUAS - Países Baixos), até 31 de julho de 
2024, com vistas a estimular processos de internacionalização e contribuir 
para a formação de pesquisadores vinculados ao PPGTUR-EACH-USP. 

2 Público alvo 

2.1 Estudantes de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Turismo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da Universidade de 
São Paulo. 

3 Elegibilidade 

3.1 Estar com matrícula ativa no mestrado ou no doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Turismo (PPGTUR-EACH-USP). 

3.2 Dispor de, pelo menos, 90 dias para o depósito da dissertação ou tese 
quando do retorno ao Brasil. 

3.3 Não ter tido outro apoio para intercâmbio no exterior com recursos da USP 
durante a permanência no PPGTUR. 

4 Disponibilização e aplicação dos recursos 

4.1 Serão disponibilizados um total de dois auxílios de R$5.000,00 cada, 
totalizando R$10.000,00. 

4.2 O empenho, a liberação e o uso destes recursos seguirá regras vigentes da 
Universidade de São Paulo. 

4.3 Os recursos serão disponibilizados na forma de reembolso de despesas 
comprovadas, a saber: acomodação, alimentação e transporte terrestre. 

5 Critérios e pesos de julgamento 

5.1 Desempenho acadêmico (conceitos em disciplinas e créditos obtidos) (50%). 
Os candidatos serão classificados segundo o valor de N, sendo  
N = M + C + P/Q, onde: 
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5.1.1 M é a média das notas correspondentes aos conceitos obtidos nas 
disciplinas concluídas como discente do PPGTUR (os conceitos obtidos 
pelos discentes nas disciplinas serão convertidos em notas da seguinte 
forma: A=10 pontos; B=8 pontos; C=6 pontos; R=0 ponto). 

5.1.2 C é igual a 0,025 pontos por crédito obtido no PPGTUR até a data de 
submissão da candidatura. São válidos os créditos cursados como aluno(a) 
regular ou como aluno(a) especial. Não são válidos os créditos cursados 
em outros programas de pós-graduação. Também não são válidos os 
créditos cursados no mestrado ou como aluno(a) especial antes do 
mestrado para candidatos(as) a bolsas de doutorado. 

5.1.3 P é a soma de pontos referentes aos artigos sobre temas pertinentes às 
linhas de pesquisa do PPGTUR já publicados em periódicos científicos 
desde a data de matrícula no PPGTUR (Q=100 para discentes de 
doutorado e Q=150 para discentes de mestrado). A pontuação referente 
aos artigos será calculada conforme o estrato da revista científica definido 
pelos critérios de classificação vigentes Qualis/CAPES da área de 
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. A 
pontuação de cada estrato será: A1=100, A2=80, A3=70, A4=60, B1=50, 
B2=30, B3=20, B4=10. 

5.2 Adequação do plano de trabalho ao projeto de pesquisa desenvolvido no 
PPGTUR e às linhas de pesquisa do PPGTUR (30%). 

5.3 Qualidade e exequibilidade da atividade de devolutiva ao PPGTUR (20%). 

6 Compromissos, responsabilidades e atribuições do/a contemplado/a 

6.1 Elaborar e cumprir o plano de trabalho junto à instituição de destino. O plano 
de trabalho deve conter, pelo menos: indicação e descrição de disciplinas a 
serem cumpridas (título, créditos/carga horária etc.), plano com as atividades 
de pesquisa a serem realizadas durante o intercâmbio, contribuição do 
intercâmbio para pesquisa de mestrado ou doutorado, proposta de 
publicação resultante do intercâmbio (incluindo periódico de referência) e 
proposta de devolutiva ao PPGTUR no retorno. 

6.2 Realizar atividade devolutiva ao PPGTUR em até 90 dias após o retorno. 
6.3 Tramitar e obter a documentação consular exigida pelos órgãos 

competentes. 

7 Processo de inscrição e documentação 

7.1 O processo de inscrição deverá seguir o calendário deste edital. 
7.2 O/A candidato/a deverá providenciar os seguintes documentos: 
7.3 CV Lattes atualizado. 
7.4 Histórico escolar atualizado emitido pelo Sistema Janus. 
7.5 Projeto de pesquisa atual desenvolvido no PPGTUR. 
7.6 Plano de trabalho (máximo de 5 páginas). 
7.7 Carta de aceite da coordenação do programa pretendido para o intercâmbio. 
7.8 Carta de anuência ao plano de trabalho assinada pelo/a orientador/a e pelo 

coordenador do convênio na Universidade de São Paulo-USP. 
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7.9 Os documentos devem ser consolidados em um arquivo .pdf único e enviado 
para o e-mail turismo-each@usp.br  

8 Disposições finais 

8.1 A disponibilização dos recursos estará condicionada à existência de fundos 
no PPGTUR quando da publicação dos resultados finais. 

8.2 A despeito da aprovação neste edital, a viagem do/a estudante estará 
condicionada ao Plano USP sobre condições sanitárias decorrentes dos 
efeitos da COVID-19. 

8.3 Os recursos deverão ser utilizados pelos/as candidatos/as até 31 de julho de 
2024, ao final de cujo prazo o resultado desta seleção será extinto. 

8.4 As propostas serão analisadas pela Comissão Coordenadora do Programa - 
CCP. 

8.5 Não serão analisadas candidaturas encaminhadas fora do prazo ou em falta 
com qualquer dos documentos indicados neste edital. 

8.6 Os resultados finais serão publicados com nomes dos/as candidatos/as em 
ordem de classificação. 

8.7 Havendo impossibilidade de gozar do apoio, o candidato aprovado deverá 
informar à CCP com maior brevidade, de maneira a que seja possível 
atribuir os recursos para outros candidatos classificados. 

8.8 Casos omissos serão analisados na instância da CCP do PPGTUR-EACH-
USP. 

9 Cronograma 

Data Atividade 

1 a 10 fevereiro de 2023 Prazo para submissão de candidaturas 

17 de fevereiro de 2023 Publicação de resultados preliminares 

24 de fevereiro de 2023 Interposição de recursos 

03 de março de 2023 Publicação do resultado final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado em 07/12/2022. 
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