PROGRAMA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DA FESPSP
Edital de Seleção 2014
Universidade Autônoma de Barcelona

A área de Extensão Acadêmica e Cooperação Internacional da FESPSP, em conjunto com as
coordenações dos cursos da Faculdade de Administração, Biblioteconomia e Ciência da Informação
e Sociologia e Política, vem, por meio do Diretor Acadêmico desta instituição, Professor Doutor
Aldo Fornazieri, no uso de suas atribuições e tendo em vista o convênio de Cooperação e
Intercâmbio em vigência com a Universidade Autônoma de Barcelona (UAB), tornar público o
resultado do Edital de Seleção de 01 (um) estudante da FESPSP para a realização de Intercâmbio no
Exterior.

Ao todo, foram inscritos 16 alunos para o Edital de Seleção, destes, foram pré-selecionados, de
acordo com a documentação apresentada (em ordem alfabética):

- Ivan Martínez Vargas de Souza (Pós-Graduação em Política e Relações Internacionais)
- Jennifer Anyuli Pacheco Alvarez (Graduação em Sociologia e Política)
- Lilian Cardoso (Graduação em Sociologia e Política)
- Mariana de Oliveira Thome (Pós-Graduação em Sociopsicologia)
- Tu Moon Ming junior (Pós-Graduação em Globalização e Cultura)

Dos pré-selecionados, o candidato indicado para a primeira etapa do intercâmbio foi:

- Ivan Martínez Vargas de Souza (Pós-Graduação em Política e Relações Internacionais)

Conforme consta no Edital de Seleção, a segunda etapa ocorrerá de acordo com os critérios
estabelecidos pela instituição estrangeira, que poderá aceitar ou não a indicação da FESPSP. Os
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critérios de seleção da segunda etapa são de inteira responsabilidade da UAB e deve obedecer aos
critérios da própria instituição, tais como o número de vagas disponíveis para estudantes
internacionais para o ano letivo de 2015, o calendário acadêmico de suas unidades de ensino e o
número de inscritos em seu processo de intercâmbio internacional com outras instituições
estrangeiras.
O resultado da segunda etapa será divulgado até o dia 10 de dezembro de 2014 através do site da
FESPSP <www.fespsp.org.br>.

São Paulo, 15 de outubro de 2014.

Prof. Dr. Aldo Fornazieri

Profa. Dra. Isabela Oliveira Pereira da Silva

Direção Acadêmica

Extensão Acadêmica e Cooperação Internacional
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