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Edital 02/2022 CRInt-IQUSP 

Programa Global Friends, Edição 2023 
 

A Comissão de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional do IQ-USP tem 

como missão promover a interação da comunidade do Instituto de Química com 

indivíduos, organizações e instituições externas. O IQ-USP recebe docentes, cientistas, 

estudantes e representantes de organizações e empresas vindos de todas as partes do 

mundo. Estes visitantes precisam de ajuda para conhecer mais sobre a vida na USP e 

em São Paulo e ainda, para serem acompanhados à Polícia Federal, quando 

necessário. O objetivo desse edital é selecionar pessoas da nossa comunidade que 

estejam interessadas em interagir com eles(as). 

 
 

DA CANDIDATURA 

Podem participar desse edital pessoas que se enquadrem em pelo menos um 

dos critérios abaixo: 

a) Estudantes de graduação do IQ-USP; 

b) Estudantes de pós-graduação do IQ-USP; 

c) Pesquisadores(as) em estágio de pós-doutoramento regularmente cadastrados 

junto à Comissão de Pesquisa do IQ-USP. 

Candidatos(as) devem declarar na ficha de inscrição em qual(is) idioma(s) são 

capazes de se comunicar com clareza. 

 

 
DO PROGRAMA 

As pessoas que se enquadrarem aos requisitos acima serão agrupadas 

conforme os idiomas que falam. 

Quatro pessoas que falem o idioma do(a) visitante serão sorteadas para serem 

representantes do IQ-USP durante a visita. Serão 2 titulares e 2 suplentes (apoio). 

A CRInt-IQUSP vai organizar as atividades e toda a programação da visita será 

informada aos(às) representantes com antecedência. 

Representantes não arcam com nenhum tipo de despesa. 
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DAS ATRIBUIÇÕES DOS(AS) REPRESENTANTES 

Espera-se que representantes do IQ-USP: 

i) Apresentem o IQ-USP e troquem experiências com os(as) visitantes. 

ii) Acompanhem os(as) visitantes caso seja necessário ir ao escritório da 

Polícia Federal, seguindo as orientações da CRInt-IQUSP. 

iii) Participem de atividades de integração promovidas pelo IQ-USP. 

iv) Tratem os visitantes com o respeito e atenção. 
 
 

DOS BENEFÍCIOS 

Participar desse programa permite: 

i) Estabelecer relações com pessoas que residem em outros países, com a 

possibilidade de criar oportunidades futuras. 

ii) Ganhar um agradecimento público nas mídias sociais do CRInt-IQUSP. 

iii) Praticar idiomas com pessoas nativas e saber mais sobre os seus países de 

origem. 

iv) Receber da CRInt-IQUSP um certificado de participação no programa 

Global Friends. 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E DETALHES 

07/12/2022 Lançamento do edital e início das candidaturas pelo endereço: 

https://forms.gle/1XD3DFFTJnUHYnBu9. 

05/01/2023 Encerramento do período de candidaturas. 

06/01/2023 Publicação na página da CRInt da lista de candidaturas deferidas. 

09/01/2023 Início da edição 2023 do programa. 

 

Casos omissos serão tratados individualmente. 
 

 
São Paulo, 06 de dezembro de 2022. 

 

 
CRInt-IQUSP 

https://forms.gle/1XD3DFFTJnUHYnBu9

