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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROFESSOR 
 “ERASMUS+ PROGRAMME – VISITING PROFESSOR”  

FLUXO CONTÍNUO 
 

A Universidade Paulista – UNIP pré-selecionará professores da UNIP para participarem 

do “Erasmus+ Programme – Visiting Professor” em universidades europeias.  

 

Atividade a ser realizada: ministrar 8 horas/aula em inglês em uma universidade 

estrangeira parceira da UNIP pelo Programa Erasmus+. 

 

Duração: 05 (cinco) dias a serem definidos pela universidade parceira no exterior. 

 

A seleção obedecerá aos procedimentos que seguem. 
 

1. INSCRIÇÃO. 
 

Poderá inscrever-se à seleção para o “Erasmus+ Programme – Visiting Professor” o 
candidato que preencher as condições abaixo. 

 
a) Ser professor da Universidade Paulista – UNIP há 10 anos ou mais. 
b) Ter nível de excelência. 
c) Ter fluência na língua inglesa ou na língua do país pretendido. 
d) Ser uma pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do 

Art. V do Código Civil (Lei nº 10.406/2202), e residir no território nacional. 
e) Ser brasileiro nato ou naturalizado. 
f) Ter participado do curso de Capacitação em Internacionalização Acadêmica da UNIP 

(https://www.unip.br/universidade/internacionalizacao_academica/curso.aspx). 
g) Enviar do e-mail institucional UNIP (@docente.unip.br; @unip.br) para o e-mail 

lancona@unip.br, com o assunto “Erasmus+ Programme – Visiting Professor”, os 
seguintes documentos: 

 Ficha de inscrição da UNIP devidamente preenchida e assinada, incluindo uma 
foto 3x4 recente (anexo I). 

 O tema geral e os subtemas (para cada aula de 02 horas), totalizando 08 horas de 
atividade. Todo o material deve estar na língua inglesa. 

 Termo de adesão UNIP – Professor Visitante devidamente preenchido e assinado 
(anexo II). 

 Certificado de participação no curso de “Capacitação em Internacionalização 
Acadêmica” da UNIP. 
 

2. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO. 
 

 Análise de uma aula de no mínimo duas horas aulas que deverá ser apresentada, em 
inglês ou na língua do país pretendido, pelo candidato para a banca examinadora. 
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OBS1: Professor que foi contemplado duas vezes pelo Programa Erasmus+ e não possui uma 
pesquisa científica junto à universidade parceira que visitou, terá sua candidatura 
automaticamente indeferida. 
 
OBS2: Caberá à universidade parceira do Programa Erasmus+ fazer a seleção final do 
candidato pré-selecionado. 

 
3.  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. 
 
 Os professores pré-selecionados serão comunicados por e-mail. A seleção final será 
realizada pelas universidades de destino. 
 
 

São Paulo, 06 de março de 2023. 
 

Universidade Paulista – UNIP 
 

Internacionalização Acadêmica  


