Serviço de Relações Internacionais – SVREInt Poli

EDITAL 956/2018
Processo Seletivo Shibaura Institute of Technology
Aproveitamento de Estudos / 1º semestre de 2019
O Serviço de Relações Internacionais da Escola Politécnica da USP (SVREInt-POLI), abre as
inscrições para o Programa de Intercâmbio Internacional para Aproveitamento de Estudos na
instituição de ensino superior (IES) Shibaura Institute of Technology – SIT, com início no 1º
semestre de 2019. Serão destinadas 10 vagas para esse processo.

SOBRE A INSCRIÇÃO:
1. As inscrições serão feitas somente através do Sistema Mundus durante o período de 06/09/2018
(quinta-feira) às 12h00 até 17/09/2018 (segunda-feira) às 23h00).
Link para a inscrição: https://uspdigital.usp.br/mundus/editalIndicacaoFormInscrever?codediitb=956&nivpbcavo=G
2. Poderão se candidatar alunos regularmente matriculados na POLI ingressantes pelo Vestibular
FUVEST em 2015 e 2016, ou seja, no ato da inscrição o candidato deverá estar cursando o
6º ou o 8º semestre ideal ou o 7º ou o 10º quadrimestre/período ideal.
3. Inscrições incompletas (favor preencher todos os campos do formulário), fora do prazo e/ou
enviadas por e-mail não serão aceitas.
4. Alunos homologados ou já aceitos para programa de Duplo Diploma, NÃO poderão se
inscrever. O SVREInt fará um levantamento e não considerará candidaturas duplicadas.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1. O candidato deverá informar se se candidatou ou se está participando de outro processo seletivo
e deverá especificar qual.
2. O candidato deverá indicar se possui certificado(s) de proficiência linguística (ver detalhes
abaixo).
3. . INICIAÇÃO CIENTÍFICA: No formulário de inscrição, o candidato deverá informar se realizou ou
está realizando Iniciação Científica, indicando: (1) título do projeto; (2) nome completo do
orientador; (3) agência de fomento; (4) número do processo e (5) vigência
4. Além dos itens 1 a 4, no formulário de inscrição deverão constar: (a) Curriculum Vitae e (b)
Projeto Profissional e Plano de Estudos (disciplinas a serem cursadas ou pesquisa a ser
desenvolvida). ATENÇÃO: candidaturas incompletas, ou seja, nas quais não constarem os
itens 1 a 3; 4(a) e 4(b), serão desclassificadas! Todos os campos devem ser preenchidos
mesmo com a informação “nada consta”.

SOBRE O PROCESSO SELETIVO
1. O Processo Seletivo será realizado em Etapas, todas eliminatórias. As duas primeiras etapas são
realizadas pela Escola Politécnica, que ao final da 2ª etapa pré-seleciona os alunos que
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passarão para a 3ª etapa (Análise feita pela escola do exterior dos candidatos préselecionados pela Poli).
2. Na 1ª Etapa, o grupo de professores membros da CRInt-Poli analisará as candidaturas, avaliará
e habilitará os alunos que passarão para a 2ª Etapa. Nesta etapa serão avaliados os índices
acadêmicos presentes no histórico escolar.
3. Na 2ª Etapa, haverá a análise do currículo, carta de motivação (projeto profissional) e plano
de estudos dos alunos habilitados na 1a etapa, e entrevista única e individual. A banca de
entrevistadores será constituída por professores membros da CRInt-Poli e outros professores da
Escola Politécnica.
4. Na Carta de Motivação (Projeto Profissional): Expressar as razões que o motivam a realizar a
complementação dos estudos no exterior. Descrever em linhas gerais as principais
características que o atraíram a escolher o Programa de Intercâmbio na IES do edital.
5. No Currículo: Elabore o seu curriculum colocando seu endereço completo, telefones fixo;
celular; e-mail USP e e-mail alternativo; enfocando principalmente, as atividades acadêmicas,
prêmios nacionais e internacionais ou outras distinções de mérito acadêmico recebidas,
experiências profissionais, conhecimentos de línguas, conhecimentos de informática, Iniciação
Científica e experiências extracurriculares que julgar relevantes.
6. Ao final da 2ª Etapa o SVREInt-Poli comunicará às IES conveniadas a lista dos alunos préselecionados para a 3ª Etapa (Análise feita pela escola do exterior dos candidatos préselecionados pela Poli).
7. Antecipamos aos candidatos o seguinte: após o resultado da 2ª Etapa, a IES poderá solicitar o
envio do Curriculum Vitae e do Projeto Profissional e outros documentos oficiais, que desta vez
deverão ser redigidos na língua do país de destino ou em inglês. O Histórico Escolar em inglês
deverá ser solicitado com antecedência, pessoalmente, no Serviço de Graduação (Prédio da
Administração da Poli – Piso Térreo). Mais instruções serão fornecidas futuramente por e-mail.
8. Alunos que não confirmarem ou não comparecem às entrevistas da segunda fase do processo
seletivo serão desclassificados.
9. ATENÇÃO: Informações detalhadas sobre a 3ª Etapa (preenchimento de formulários;
documentação necessária, datas; prazos etc.) serão fornecidas futuramente aos candidatos, pelo
e-mail institucional.
10. O resultado da 3a fase será encaminhado via email institucional.
11. A aceitação final do aluno para a realização do intercâmbio é de total responsabilidade da IES
conveniada.
12. A seleção é finalizada quando, após a análise da documentação enviada a IES conveniada
comunica ao SVREInt-Poli a lista dos alunos ACEITOS para realizarem o intercâmbio.

SOBRE O INTERCÂMBIO
1. O intercâmbio de Aproveitamento de Estudos no SIT será realizado pelo período de 6 a 12
meses (um ou dois semestres), com início previsto para Abril de 2019.
2. Todos os convênios acadêmicos assinados pela EPUSP com as IES no exterior oferecem
somente a isenção do pagamento das taxas universitárias (mensalidade do curso). O pagamento
de eventuais taxas administrativas é de responsabilidade do candidato.
3. São de responsabilidade do aluno as providências para obtenção do visto apropriado bem como
solicitar informações junto ao Consulado/Embaixada do país de destino.
4. Todos os convênios acadêmicos assinados pela EPUSP com as IES no exterior contemplam
somente as áreas da engenharia.
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5. Após a divulgação do resultado da 2ª Etapa (Entrevista), o candidato deverá manifestar a
aceitação ou não da vaga para a qual foi pré-selecionado. Instruções serão fornecidas
futuramente por e-mail.
6. O aluno deverá cursar na IES no exterior no mínimo 12 créditos Poli = 15 créditos ECTS por
semestre. Consulte o site da IES no exterior para verificar as disciplinas oferecidas e seus
respectivos ECTS. A Regulamentação da Escola Politécnica sobre Conversão de Créditos
em
Instituições
Estrangeiras
pode
ser
vista
em:
http://www.poli.usp.br/pt/io/intercambio.html
7. Lembramos que a partir de 2015 todas as disciplinas cursadas no exterior com aprovação serão
incluídas no Histórico Escolar da Poli. Caso o aluno não tenha nenhuma aprovação em um
semestre cursado no exterior, em seu Histórico Escolar da Poli será informado que não houve
aproveitamento nesse semestre.
8. É obrigatório e imprescindível que o aluno apresente o histórico escolar, quando retornar
à Poli, ao (1) Serviço de Relações Internacionais para finalização da mobilidade e ao (2)
Serviço de Graduação para ajuste do histórico escolar. O status “cursando disciplinas no
exterior” só sairá depois de apresentado o Histórico Escolar em ambos serviços da escola.
9. A inclusão, no Resumo Escolar da Poli, das disciplinas cursadas no exterior bem como do
aproveitamento dos créditos cursados é de responsabilidade do Serviço de Graduação da Poli.
10. ATENÇÃO: O aluno que retornar de intercâmbio com 0 (zero) crédito de aproveitamento, em
2 semestres consecutivos será incluído no artigo 75 do Regimento Geral da USP: do qual
destacamos os trechos: “Entende-se por cancelamento de matrícula a cessação total dos
vínculos do aluno com a Universidade... §2º O cancelamento de matrícula por ato
administrativo ocorrerá: ... IV - se o aluno não obtiver nenhum crédito em dois semestres
consecutivos, excetuados os períodos de trancamento total”.
11. Um aluno selecionado para uma vaga de APROVEITAMENTO DE ESTUDOS NÃO poderá
solicitar mudança para o programa de DUPLO DIPLOMA. (mais informações na questão 11 das
perguntas frequentes: http://www.poli.usp.br/pt/io/perguntas-frequentes.html)
12. Todos os Processos Seletivos realizados pelo SVREInt-Poli selecionam os alunos da Poli
somente para uma vaga nas IES parceiras. A seleção não está atrelada/relacionada a
nenhuma bolsa de estudos.

SOBRE A PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA
1. A exigência de inglês da IES conveniada se encontra no seguinte link (item “requirements”):
http://www.shibaura-it.ac.jp/en/prospective/student_exchange_prog/kcg11i0000000xfgatt/Guideline_SDW.pdf
2. Na 1ª Etapa (inscrição online), o candidato deverá anexar na sua inscrição via Mundus o(s)
seu(s) certificado(s) de proficiência linguística (TOEFL, Cambridge, etc). Na falta do certificado
oficial, o candidato poderá apresentar atestado(s) de cursos de línguas particular (CFI-Poli,
Poliglota, etc.). O(s) Certificado(s)/Atestado(s) de proficiência apresentado(s) deve(m) atestar o
nível de conhecimento linguístico do candidato.
3. Caso, após pesquisa no site, a IES conveniada exigir um determinado certificado oficial de
proficiência linguística, a obtenção do mesmo é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Deve-se tomar cuidado com períodos de agendamento, execução e obtenção do resultado dos
testes de proficiência linguística, de modo que não comprometam o intercâmbio.
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SOBRE BOLSAS DE ESTUDOS
1. Neste processo seletivo não existe o oferecimento de bolsas de estudos. Passagens e
manutenção no exterior são de responsabilidade do aluno.
2. Os convênios assinados entre a Poli e as IES no exterior oferecem somente direito a vagas para
estudantes de graduação.

CRONOGRAMA DO PROCESSO
Inscrições via link Sistema Mundus
Resultado 1ª Etapa
Entrevistas
Resultado 2ª Etapa
Confirmação de Pré-Seleção por email
Data para a entrega dos documentos

06 a 17 de setembro/2018
24 de setembro/2018
26 ou 27 de setembro/2018
03 de outubro/2018
Até 08 de outubro/2018
24 de outubro/2018

Informações sobre os Programas de Intercâmbio no Shibaura Institute of Technology:
A) Possibilidade de Intercâmbio Acadêmico (Sandwich Exchange Program) – cursando
disciplinas
B) Possibilidade de Intercâmbio de Pesquisa (Research Exchange Program):
Link da IES: http://www.shibaura-it.ac.jp/en/prospective/student_exchange_prog/index.html

