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EDITAL SYLFF 2018
BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO COM TEMAS REFERENTES À ÁREA DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Requisitos
Poderão se inscrever alunos de pós-graduação regularmente matriculados de todas as unidades da
USP com os créditos dos respectivos cursos já concluídos ou que serão concluídos até o fim de
2018. As bolsas são destinadas a alunos que irão finalizar a tese ou dissertação até dezembro de
2019.
A área de estudos deve ter uma dimensão internacional e estar relacionada a ciências sociais e
humanidades. Os temas cobertos poderão versar sobre relações internacionais, ciências políticas,
comunicação, direito, economia, administração, geografia, sociologia e artes, entre outras. Além
disso, o trabalho deve ser compatível com os princípios e com a filosofia do Programa Sylff:
maiores detalhes em http://www.sylff.org/.

Documentação para Inscrição
1) Histórico escolar de pós-graduação atualizado (Ficha do Aluno);
2) Projeto da tese ou dissertação, aprovado e assinado pelo orientador, explicitando o estágio
atual da pesquisa e destacando cronograma de atividades para o período da bolsa (de
janeiro a dezembro de 2019);
3) Título do projeto e resumo do projeto (abstract), ambos em inglês;
4) Texto, com no máximo 15 linhas, relacionando a tese ou a dissertação aos objetivos do
Programa Sylff;
5) Texto, com no máximo 15 linhas, descrevendo o planejamento da carreira para os cinco
anos seguintes à finalização do trabalho;
6) 1 (uma) foto 3x4;
7) 2 (duas) cartas de recomendação elaboradas por 2 professores, que não sejam o
orientador, de acordo com o modelo disponível na página
www.fea.usp.br/internacional/fundo-sasakawa, com o selo ou carimbo da unidade;
8) Preenchimento do formulário de inscrição disponível na página
www.fea.usp.br/internacional/fundo-sasakawa
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O candidato deverá entregar pessoalmente todos os documentos exigidos neste edital nos dias
e horários de inscrição ou encaminhá-los por procurador munido de procuração simples. Não
serão aceitas inscrições sem a apresentação de todos os documentos ou fora do prazo
estabelecido.

As bolsas
As bolsas de estudos terão duração de no máximo um ano (de janeiro a dezembro de 2019).
Os valores mensais são de:
 R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais) para alunos de mestrado;
 R$ 2.000,00 (dois mil reais) para alunos de doutorado.
Não é exigida dedicação exclusiva, apesar de fortemente recomendada. O bolsista poderá exercer
atividade profissional. Entretanto, não será permitido o acúmulo de bolsas.

Comprometimento do bolsista
O bolsista deverá entregar relatórios trimestrais relatando o andamento do trabalho. Os relatórios
devem ser assinados pelo respectivo orientador.Os relatórios serão apresentados nas reuniões
trimestrais, de presença obrigatória, nas quais será avaliada a continuidade ou a interrupção da
bolsa. O bolsista deverá doar um exemplar da tese ou dissertação ao Fundo Sasakawa após a
conclusão do trabalho.

Calendário de Seleção
Período de Inscrição: até 06 de Dezembro de 2018 (Quinta-feira)
Horário: das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00
Local: CCInt FEA – Coordenação de Cooperação Internacional da FEAUSP
Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - FEA 1 - sala A-103
Cidade Universitária - São Paulo, SP
Convocação dos trabalhos selecionados para entrevista: 14 de Dezembro de 2018
Entrevistas: 18 de Dezembro de 2018, a partir das 10h00
Resultado das entrevistas: 20 de Dezembro de 2018, a partir das 17h00
Informações: www.fea.usp.br/internacional/fundo-sasakawa
E-mail: ccintfea@usp.br
Tel.: 11 3091 6075
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