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Circ.CoPGr/31/2022                                                                São Paulo, 15 de junho de 2022. 
MCSF/lzp 
  
  
 
Prezadas(os) Senhoras(es), 

 

Considerando: 

 

- A internacionalização contínua como ferramenta de qualificação da Pós-graduação e 

da formação discente; 

- O Regimento de Pós-graduação, Artigo 67, que estabelece que os programa de pós-

graduação podem ministrar disciplinas em inglês ou outros idiomas,  mediante 

aprovação prévia da CPG; e 

- A disponibilização pelo Sistema Janus de ementa de disciplinas e turmas em idioma 

inglês. 

 

Fica estabelecido o Programa de Apoio às Disciplinas Ministradas em Inglês no âmbito 

da Pós-graduação da USP. 

 

Serão contemplados até 10 (dez) Programas de Pós-graduação (PPGs) que apresentem pelo 

menos 25% das disciplinas em inglês no Sistema Janus até o final de 2022 e que venham a 

oferecê-las ao longo do ano de 2023.  É obrigatório a participação de pelo menos 1 (um) 

palestrante estrangeiro na programação de uma disciplina em inglês a ser oferecida em 2023. 

 

Os PPGs contemplados, que atenderem as especificações acima descritas, receberão o auxílio 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e um auxílio mobilidade para um(a) pesquisador(a) 

estrangeiro(a) participante da disciplina (para pagamento de diárias e/ou seguro saúde, ou 

complementação de passagem,  no valor total de R$ 10.000,00 - dez mil reais), nos casos de 

participação presencial. Caso o número de inscritos seja superior a 10 (dez), uma comissão 

indicada pela PRPG fará a seleção das propostas, considerando o número total de créditos em 

disciplinas envolvidas. 
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As propostas devem ser encaminhas via formulário 

(https://forms.gle/3VoAtpkmCiaHYQeW9 ) até 07/07/2022 às 12 h. Haverá um item no 

formulário, no qual o PPG deverá realizar o upload com as informações das discplinas 

conforme o modelo que está sendo encaminhado com essa circular. Os pedidos devem ser 

encaminhados pelas CCP, indicando uma única disciplina a ser contemplada com o auxilio 

mobilidade por PPG. 

 
Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por meio do e-mail prpg@usp.br ou do telefone 11 
3091-3266. 
  
 

Atenciosamente, 
  
 
  
  

Prof. Dr. Marcio de Castro Silva Filho 
Pró-Reitor de Pós-Graduação  
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