UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Gabinete do Reitor

Mobilidade Internacional de Alunos de Graduação
Edital 997/2019 – Convênios USP
Dando continuidade ao Programa de Mobilidade Internacional de Alunos de Graduação, a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e
Internacional (Aucani) anuncia a abertura de edital de seleção para oferecimento de 134 (cento e trinta e quatro) vagas para realização de
intercâmbio acadêmico durante o 2º semestre de 2019.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Fica o candidato imediatamente ciente de que não serão prestadas informações por telefone ou presencialmente em nenhuma hipótese;
1.2 Este edital compreende hiperlinks de redirecionamento a páginas externas para consulta de informações, download de modelos obrigatórios de
documentos necessários para inscrição, termos, condições e diretrizes para participação no programa de intercâmbio internacional;
1.3 O presente edital regulamenta o processo seletivo durante todas as suas fases e deverá ser conhecido na íntegra antes de ser tomada
qualquer providência que lhe disser respeito. Todas as republicações a ele referentes ficarão disponíveis na área pública do Sistema Mundus
(https://uspdigital.usp.br/mundus/), opção Editais > Alunos de Graduação > Editais (não é necessário login, inclusive para inscrição), sob o código
997 e responsabilidade da Aucani. Compete ao candidato acompanhar o andamento do processo seletivo a fim de tomar conhecimento de datas,
locais e horários que vierem a ser fixados para todas as suas fases, por meio de republicações oportunamente disponibilizadas em Edital
Retificado e Classificação, de acordo com o cronograma estipulado;
1.4 O presente edital dispõe exclusivamente sobre a concessão de vagas de intercâmbio em universidades parceiras da USP. Bolsas que
porventura venham a ser oferecidas poderão ser pleiteadas pelos estudantes aprovados, desde que atendam aos requisitos de edital específico;
1.5 Os candidatos deverão ter como objetivo central a matrícula em disciplinas regulares relacionadas ao seu curso na USP, inclusive aquelas que
abranjam estágio curricular e/ou atividades práticas e/ou laboratoriais.

2. DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS
2.1 Para participação, o candidato deverá atender, cumulativamente, quando do prazo final para inscrições, aos seguintes requisitos gerais:
2.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil;
2.1.2 Comprovar nível de conhecimento em língua estrangeira equivalente ou superior ao mínimo especificado (vide Vagas);
2.1.3 Ter acumulado ao menos 20% (vinte por cento) do total dos créditos necessários para a conclusão do curso e o período de interstício
de 02 (dois) semestres dentro do curso (vínculo) atual, desconsiderados aqueles acumulados em vínculos anteriores interrompidos por
motivo de transferência interna ou externa, reingresso, conclusão ou encerramento de qualquer outra natureza;
2.1.4 Não estar cumprindo penalidade por desistência fora do prazo em editais anteriores que previssem tal sanção;
2.2 Para realização do intercâmbio, o candidato deverá satisfazer a todas e quaisquer exigências específicas, que deverão ser esclarecidas de
antemão e são de sua inteira responsabilidade.

3. DAS VAGAS

IES ESTRANGEIRA

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN

KARLSRUHER INSTITUT FÜR
TECHNOLOGIE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

PAÍS

Alemanha

Alemanha

Alemanha

VAGAS

ÁREAS DISPONÍVEIS

EXAMES DE PROFICIÊNCIA ACEITOS

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira, exceto
Bioquímica, Bioinformática,
Biologia, Farmácia, Direito,
Economia, Administração,
Veterinária e Medicina

- OnDaf/OnSET-Deutsch (Menção B2);
- Goethe Zertifikat B2;
- TestDaF.
- Deutsches Sprachdiplom B2
- Abitur

3

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- OnDaf/OnSET-Deutsch menção 'B1';
- Goethe-Zertifikat B1;
- Deutsches Sprachdiplom B1;
- TestDaF.
- Abitur

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira
Catálogo de cursos: para mera
consulta. NÃO realizar
registro/login.
Carga recomendada de créditos:
20 ECTS

- OnDaf/OnSET-Deutsch menção 'B1';
- Goethe-Zertifikat B1;
- Deutsches Sprachdiplom B1;
- TestDaF.
- Abitur

4

UNIVERSITÄT HAMBURG

UNIVERSITÄT HOHENHEIM

UNIVERSITÄT POTSDAM

UNIVERSITÄT STUTTGART

WESTFÄLISCHE WILHELMS UNIVERSITÄT MÜNSTER

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

Alemanha

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Argentina

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PLATA

UNIVERSITY OF WOLLONGONG

Argentina

Argentina

Austrália

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira >
Vorlesungsverzeichnis, exceto
odontologia, farmácia e
medicina

- OnDaf/OnSET-Deutsch menção 'B1';
- Goethe-Zertifikat B1;
- Deutsches Sprachdiplom B1;
- TestDaF.
- Abitur

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- OnDaf/OnSET-Deutsch (Menção B2);
- Goethe Zertifikat B2;
- TestDaF.
- Deutsches Sprachdiplom B2
- Abitur

3

Todas as áreas disponíveis

- OnDaf/OnSET-Deutsch menção 'B1';
- Goethe-Zertifikat B1;
- Deutsches Sprachdiplom B1;
- TestDaF.
- Abitur

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- OnDaf/OnSET-Deutsch (Menção B2);
- Goethe Zertifikat B2;
- TestDaF.
- Deutsches Sprachdiplom B2
- Abitur

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- OnDaf/OnSET-Deutsch menção 'B1';
- Goethe-Zertifikat B1;
- Deutsches Sprachdiplom B1;
- TestDaF.
- Abitur

5

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- CELU (Intermedio: mención ‘muy bueno)
OU
- DELE (mínimo B2) OU
- SIELE (mínimo B2 em todas as
habilidades).

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- CELU (Intermedio: mención ‘muy bueno)
OU
- DELE (mínimo B2) OU
- SIELE (mínimo B2 em todas as
habilidades).

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- CELU (Intermedio: mención ‘muy bueno)
OU
- DELE (mínimo B2) OU
- SIELE (mínimo B2 em todas as
habilidades).

1

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- IELTS 6.0 (mínimo de 5 em Listening e
Speaking e mínimo de 6 em Reading
and Writing);
- TOEFL iBT (mínimo de 20 em Writing,
18 em Reading), 17 em Listening, 16 em
Speaking)

- OnDaf/OnSET-Deutsch (Menção B2);
- Goethe Zertifikat B2;
- TestDaF.
- Deutsches Sprachdiplom B2
- Abitur

- DELF B2
- DALF B2
- TCF B2

KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT
GRAZ (UNIVERSITY OF GRAZ)

Áustria

2

Todas as áreas disponíveis,
exceto farmacologia e
disciplinas em laboratório
Carga sugerida de créditos: 24 a
30 ECTS

UNIVERSITÉ LIBRE DE
BRUXELLES

Bélgica

1

Todas
Exceto: Solvay Brussels School
of Economics and Management
Faculté de médecine

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

UNIVERSITY OF TORONTO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE VALPARAÍSO

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
CHILE

AARHUS UNIVERSITET

Bélgica

Canadá

Chile

Chile

Chile

Dinamarca

UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID

Espanha

UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE

Espanha

2

Applied Biological Sciences,
Applied Linguistics, Applied
Sciences,
Archaeology & Art History,
Biomedical Sciences,
Economics & Management,
History, Law & Criminology,
Literature & Linguistics,
Medicine, Pharmacy,
Philosophy & Ethics, Politics &
Social Sciences, Psychology
and Educational
Sciences, Sciences, Sports
Science & Physiotherapy

1

The following faculties/programs
are restricted to exchange
students:
Dentistry
Medicine
Nursing
Pharmacy
Rehabilitation
Science/Occupational
Therapy/Physical Therapy
Transitional Year Programme
(TYP)

- TOEFL iBT 79 ou superior ;
- TOEFL ITP 550 ou superior ;
- IELTS 6.5 ou superior;
- CAE A, B ou C;
- CPE;
- PTE 59 ou superior;
- onSET – English 80 ou superior;

O candidato deverá verificar as restrições
em cada Faculdade no link:
http://www.studentlife.utoronto.ca/cie/eligi
bility-application#node-1059

5

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- CELU (Intermedio: mención ‘muy bueno)
OU
- DELE (mínimo B2) OU
- SIELE (mínimo B2 em todas as
habilidades).

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- CELU (Intermedio: mención ‘muy bueno)
OU
- DELE (mínimo B2) OU
- SIELE (mínimo B2 em todas as
habilidades).

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- CELU (Intermedio: mención ‘muy bueno)
OU
- DELE (mínimo B2) OU
- SIELE (mínimo B2 em todas as
habilidades).

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira, exceto:
Business Administration;
Business Communication;
Economics and Business.

- TOEFL iBT 83;
- IELTS 6.5;
- CPE;
- CAE;
- FCE grade A

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- DELE B2
- CELU Muy bueno
- SIELE (mínimo B2 em todas as
habilidades)

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- DELE B2
- CELU Muy bueno
- SIELE (mínimo B2 em todas as
habilidades)

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
Espanha
COMPOSTELA

2

UNIVERSITAT DE BARCELONA

2

Espanha

- DELE B2
- CELU Muy bueno
- SIELE (mínimo B2 em todas as
Comunicação visual e jornalismo
habilidades)
fazem seleção dos nomeados
pelas Universidades parceiras
Atenção:

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- DELE B2
- CELU Muy bueno
- SIELE (mínimo B2 em todas as
habilidades)

UNIVERSITAT JAUME I

Espanha

1

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- DELE B2
- CELU Muy bueno
- SIELE (mínimo B2 em todas as
habilidades)

THE UNIVERSITY OF NEW
MEXICO

Estados
Unidos

1

Medicine, Nursing, Pharmacy,
Law, nutrition are not available
for exchange students

- TOEFL iBT 68;
- IELTS 6.0

UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU Estados
LAC
Unidos

1

Law College

- TOEFL 90;
- IELTS 7.0.

ABO AKADEMI UNIVERSITY

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- TOEFL iBT 78;
- IELTS 6.0;
- PTE Academic 62

Finlândia

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira, exceto todos os
seguintes casos:
cursos oferecidos por:
Faculty of Medicine
Faculty of Veterinary Medicine
Faculty of Law
UNIVERSITY OF HELSINKI

Finlândia

2

Disciplinas com códigos
iniciando em KIK-EN or ENG- =
Bachelor's Programme in
Languages (study track: English)
e Master's Programme in
English Studies;

- TOEFL iBT 79;
- IELTS 6.0;
- CAE;
- CPE;
- PTE Academic 58 (mínimo de 51 em
cada componente);
- TOEIC L400, R385, S160 e W150;

Politics, Media and
Communcation, Global Political
Communcation, Business,
Engineering

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
França
D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE

1

Consultar restrições em:
https://www.communaute-univgrenoblealpes.fr/fr/international/veniretudier/en-programme-dechange/cours-non-accessiblesaux-etudiants-en-echange582926.htm?RH=GUALPFR_IN
V

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
DE CACHAN

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- DELF B2
- DALF B2
- TCF B2

1

Consultar restrições em:
https://www.communaute-univgrenoblealpes.fr/fr/international/veniretudier/en-programme-dechange/cours-non-accessiblesaux-etudiants-en-echange582926.htm?RH=GUALPFR_IN
V

- DELF B2
- TCF B2

1

Consultar restrições em:
https://www.communaute-univgrenoblealpes.fr/fr/international/veniretudier/en-programme-dechange/cours-non-accessiblesaux-etudiants-en-echange582926.htm?RH=GUALPFR_IN
V

- DELF B2
- TCF B2

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES
DE GRENOBLE (SCIENCES PO
GRENOBLE)

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE
GRENOBLE

França

França

França

- DELF B2
- TCF B2

UNIVERSITÉ DE LILLE

3

- DELF B2
- DALF B2
- TCF B2

França

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

UNIVERSITÉ DE NANTES

França

3

Law and political sciences
- Sciences and Techniques
- Economics and Management
(IAE)
- Civil Engineering (Polytech)

UNIVERSITÉ DE ROUEN

França

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

3

Areas of study NOT available
to exchange students • Faculty
of Languages : Department of
Teaching French as Foreign
Language (DLADL);
• Faculty of Languages :
Department of Translation &
Interpretation and International
Relations at (ITIRI);
• International Institute for
French Studies (IIEF);
• Center for international
intellectual property studies
(CEIPI)

- DELF B2
- TCF B2

- DELF B2
- DALF B2
- TCF B2

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

França

- DELF B2
- DALF B2
- TCF B2

- DELF B2
- DALF B2
- TCF B2

- DELF B2
- DALF B2
- TCF B2

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

França

1

Consultar restrições em:
https://www.communaute-univgrenoblealpes.fr/fr/international/veniretudier/en-programme-dechange/cours-non-accessiblesaux-etudiants-en-echange582926.htm?RH=GUALPFR_IN
V

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

França

3

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY
MONTPELLIER 3

França

2

UNIVERSITÉ RENNES 2 - HAUTE
BRETAGNE

França

1

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- DELF B2
- DALF B2
- TCF B2

1

Consultar restrições em:
https://www.communaute-univgrenoblealpes.fr/fr/international/veniretudier/en-programme-dechange/cours-non-accessiblesaux-etudiants-en-echange582926.htm?RH=GUALPFR_IN
V

- DELF B2
- TCF B2

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT
BLANC

França

IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI
STATE UNIVERSITY

Georgia

2

THE UNIVERSITY OF HONG
KONG

Hong Kong

2

Consultar restrições em:
https://paulvalery.moveon4.de/fo - DELF/DALF B2
rm/5aa68e7f84fb96f828894f74/e
ng

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira
Carga recomendada de créditos:
30 ECTS

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- TOEFL iBT 79 ou superior ;
- TOEFL ITP 550 ou superior ;
- IELTS 6.5 ou superior;
- CAE A, B ou C;
- CPE;
- PTE 59 ou superior;
- onSET – English 80 ou superior;

- IELTS 6,5;
- TOEFL iBT 93;
- CPE / CAE (Level C1 or an overall score
of 180);

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Itália

2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PARMA

Itália

3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA"

Itália

3

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira
Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

Agronomia e Scienze e
Tecnologie alimentari (Food
Science and Technology,
Agricultural sciences, Animal
production)
- Economia (Economy,
Marketing)
- Giurisprudenza (Law)
- Sc. Comunicazione (
Communication sciences, Arts,
Music and Cultural Sciences);
- Veterinaria (Medicin
Veterinary)
- Political Sciences

- CELI 1;
- CILS 3 C1;
- PLIDA B1
- CELI 1;
- CILS 3 C1;
- PLIDA B1
- CELI 1;
- CILS 3 C1;
- PLIDA B1

- CELI 1;
- CILS 3 C1;
- PLIDA B1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TERAMO

Itália

2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRENTO

Itália

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- CELI 1;
- CILS 3 C1;
- PLIDA B1.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA
TRE

Itália

2

Linguagens e Direito

- CELI 1;
- CILS 3 C1;
- PLIDA B1.

KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN
Japão
STUDIES

1

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- TOEFL iBT 61, IELTS 5.0 (English
Classes);
- JLPT N3 (Japanese Classes)

OCHANOMIZU UNIVERSITY

Japão

1

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira; aceita apenas
estudantes do sexo feminino

- JLPT N2

UNIVERSITY OF TSUKUBA

Japão

3

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- TOEFL iBT 90;
- IELTS 6.5;
- JLPT N1.

- DELE C1;

- CELU (Intermedio: mención ‘muy
bueno);
- DELE (mínimo B2)

EL COLEGIO DE MÉXICO

México

2

Os candidatos devem escolher
aulas do mesmo curso de
origem da USP na IES
Estrangeira

UNIVERSIDAD DE COLIMA

México

2

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

TILBURG UNIVERSITY (TU)

Países Baixos

1

- TOEFL iBT 80;
Todas as áreas disponíveis na
- IELTS 6.0 (mínimo 5.5 em cada
IES estrangeira
componente);
Carga recomendada de créditos:
- FCE grade A;
24 – 30 ECTS
- CAE;
- CPE

UNIVERSITEIT LEIDEN

Países Baixos

4

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira
Carga recomendada de créditos:
20 a 30 ECTS

- TOEFL iBT 90;
- IELTS 6.5;
- CAE;
- CPE.

VRIJE UNIVERSITEIT
AMSTERDAM

Países Baixos

1

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- IELTS 6.5;
- TOEFL iBT 92;
- CAE grades A e B;
- CPE.

- IELTS 6.0 (mínimo de 5.5 em cada
componente)
NORTHUMBRIA UNIVERSITY
NEWCASTLE (UNIVERSITY OF
NORTHUMBRIA AT
NEWSCASTLE)

Reino Unido

1

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- TOEFL iBT 79 (mínimo de 18 em
reading, 17 em writing, 17 em listening e
20 em speaking)
- PTE Academic: 54 (mínimo 51 em cada
componente)

Áreas disponíveis:

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH

Reino Unido

2

Biological Sciences; Biomedical
Sciences; Business School;
Chemistry; Divinity; Economics;
Engineering; Geosciences;
History, Classics and
Archaeology; Health in Social
Science; Informatics; Law;
Literatures, Languages and
Cultures; Mathematics;
Philosophy, Psychology and
Language Sciences; Physics
and Astronomy; Social and
Political Science

Third year level (honours) courses in Arts,
Humanities or Social Sciences:
- IELTS (Academic module) overall 6.5
with 6.5 in each component;
- TOEFL iBT 92 or above with 23 in each
section;
Demais cursos:
- IELTS (Academic module) overall 6.5
with 5.5 in each component;

- TOEFL iBT 92 or above with 20 in each
Áreas indisponíveis: medicina,
section;
medicina veterinária, arquitetura,
arte e design e parliamentary
programme

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI

KUNGLIGA TEKNISKA
HÖGSKOLAN (KTH ROYAL
INSTITUTE OF TECHNOLOGY)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

Romênia

Suécia

Suécia

Taiwan

4

1

2

1

Computer Science
Mathematics for Computer
Science
English Language and Literature
Security Studies
Accounting and Business Data
Processing
International Business and
Economics
Finance and Banking
Management
International Relations and
European Studies
International Business
Administration
Business Administration in
Hospitality Services
Public Health Services and
Policies
Leadership in the Public Sector
Journalism
Political Sciences

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira
Carga sugerida de créditos: 30
ECTS

- TOEFL iBT 79 ou superior ;
- TOEFL ITP 550 ou superior ;
- IELTS 6.5 ou superior;
- CAE A, B ou C;
- CPE;
- PTE 59 ou superior;
- onSET – English 80 ou superior;

- TOEFL iBT 79 ou superior ;
- TOEFL ITP 550 ou superior ;
- IELTS 6.5 ou superior;
- CAE A, B ou C;
- CPE;
- PTE 59 ou superior;
- onSET – English 80 ou superior;

Apenas Faculty of Science and
Engineering

- TOEFL iBT 79 ou superior ;
- TOEFL ITP 550 ou superior ;
- IELTS 6.5 ou superior;
- CAE A, B ou C;
- CPE;
- PTE 59 ou superior;
- onSET – English 80 ou superior;

http://www.oia.ntu.edu.tw/studyat-ntu/incoming-exchangestudent

- HSK nível 4 ou superior;- TOEFL iBT global mínimo 79;
- TOEFL ITP global mínimo 550;
- IELTS global mínimo 6.5;
- CAE A, B ou C;
- CPE;
- PTE global mínimo 59

NATIONAL TSING HUA
UNIVERSITY

SABANCI UNIVERSITY

Taiwan

Turquia

1

3

EMBA courses are not available
for exchange student

- HSK nível 4 ou superior;- TOEFL iBT 79 ou superior ;
- TOEFL ITP 550 ou superior ;
- IELTS 6.5 ou superior;
- CAE A, B ou C;
- CPE;
- PTE 59 ou superior;
- onSET – English 80 ou superior;

Todas as áreas disponíveis na
IES estrangeira

- TOEFL iBT 79 ou superior ;
- TOEFL ITP 550 ou superior ;
- IELTS 6.5 ou superior;
- CAE A, B ou C;
- CPE;
- PTE 59 ou superior;
- onSET – English 80 ou superior;

4. DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
4.1 Isenção das respectivas taxas acadêmicas;
4.2 Em alguns casos, a IES estrangeira poderá cobrar taxas administrativas, que ficarão a cargo do candidato.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 A inscrição implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais o candidato
não poderá alegar desconhecimento;
5.2 O candidato deverá realizar a inscrição completando cada etapa exata e sequencialmente na ordem apresentada;
5.3 As inscrições poderão ser realizadas de 1o de março de 2019 a 12 de março de 2019 até as 12h. Quando desta etapa, o candidato poderá
indicar até 05 (cinco) universidades constantes deste edital (vide Vagas), em ordem de preferência, e anexar ao formulário do Sistema Mundus
cópias digitalizadas dos seguintes documentos, a serem convertidos em arquivo único (por tipo de documento) e formato .pdf:
5.3.1 Comprovante de Proficiência específico (vide Vagas), observadas as condições listadas em
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/mobilidade/proficiencia-em-lingua-estrangeira/
5.3.2 Contrato de Estudos específico para cada IES estrangeira em que pretende pleitear vaga de intercâmbio;
5.3.2.1 deverá constar do documento o conjunto mínimo de 03 (três) disciplinas relacionadas à habilitação cursada pelo candidato;
5.3.2.2 deverá ser elaborado de acordo com instruções e em modelo obrigatório disponíveis em
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/mobilidade/graduacao/vagas-de-intercambio/;
5.3.2.3 serão aceitos apenas documentos com assinatura de próprio punho em papel previamente impresso para tal fim, sendo
vedada a apresentação de documentos com assinaturas inseridas eletronicamente, alterações, edições, manipulação e/ou
emendas depois de colhidas as assinaturas, seja com ou sem ciência do(s) signatário(s);
5.3.3 Carta de Motivação específica para cada IES estrangeira, em português, conforme modelo obrigatório disponível em
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/mobilidade/graduacao/vagas-de-intercambio/
5.3.4 Passaporte dentro da validade (página onde é apresentada a validade do documento) ou seu protocolo de solicitação/renovação;
5.4 É de responsabilidade dos(as) candidatos(as) realizar o levantamento prévio da relação dos demais documentos de envio obrigatório à IES
estrangeira e providenciá-los de antemão, a fim de evitar prejuízos quanto aos prazos para sua apresentação tempestiva em caso de aprovação;
5.5 Os documentos anexados quando da inscrição online devem ser legíveis e reproduzir integralmente o conteúdo a que se propõem;
5.6 A Aucani não se responsabiliza por inscrições via internet não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados;
5.7 Inscrições não enviadas serão desconsideradas;
5.8 Uma vez enviada, a inscrição não mais estará sujeita a alteração por parte do candidato.

6. DA VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DOCUMENTAL
6.1 A Aucani procederá à verificação da consistência documental e indeferirá candidaturas nas seguintes condições:
6.1.1 cujos documentos estiverem em formato diverso de .pdf;
6.1.2 em que faltarem documentos de envio obrigatório;
6.1.3 que contiverem documentos fora da validade;
6.1.4 que contiverem documentos divergentes de modelos obrigatórios propostos, caso se aplique;
6.1.5 que tiverem campos obrigatórios não preenchidos;
6.1.6 em que a proficiência comprovada estiver abaixo do nível especificado ou o comprovante não constar dentre os aceitos;
6.1.7 que não atenderem aos requisitos gerais e específicos para participação no presente edital;
6.1.8 que contiverem documentos ilegíveis ou sem identificação;
6.1.9 que contiverem arquivos eletrônicos corrompidos;
6.1.10 que caracterizarem inobservância das referências externas mencionadas neste edital;
6.2 Será divulgada, conforme cronograma, lista de inscrições aceitas e recusadas, acompanhadas, neste último caso, de motivo(s) da recusa;

6.3 Serão recebidos recursos que se contraponham estritamente ao motivo do indeferimento, sem incluir fatos novos, interpostos em até dois dias
úteis após cada publicação. O documento deverá ser datado, assinado e enviado como arquivo em formato .pdf, exclusivamente via Fale Conosco
do Sistema Mundus (https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco, Assunto Editais – Intercâmbio – identificando o número do edital).
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 Será realizada uma classificação em ordem decrescente da Média Normalizada por Turma (MNT) de todos os candidatos cujas inscrições
forem aceitas. Cada candidato poderá consultar sua média a qualquer momento na área pública do Sistema Mundus (opção Editais > Alunos de
Graduação>Média Normalizada por Turma). Serão tomadas como referência as médias calculadas na data prevista para a divulgação da
classificação, sendo desconsideradas as demais. A fórmula de cálculo das médias está detalhada em
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/mobilidade/graduacao/media-normalizada-por-turma/.
7.2 Caso haja empate entre notas, prevalecerá a do(a) candidato(a) de maior idade;
7.3 A classificação consistirá na atribuição das vagas estritamente segundo sua ordem decrescente e de preferência por IES estrangeira(s),
indicada(s) no Sistema Mundus quando das inscrições;
7.4 Não haverá Lista de Espera.

8. DA DESISTÊNCIA
8.1 Em caso de desistência da vaga de intercâmbio concedida, a mesma deverá ser comunicada pelo candidato, que:
8.1.1 fica ciente de que o prazo máximo para formalizá-la durante qualquer fase do processo se esgotará em 27 de março de 2019, às
17h00;
8.1.2 comprometer-se-á a comunicar por escrito sua desistência à CRInt/CCInt de sua Unidade USP de origem, por meio de declaração de
próprio punho, datada e assinada, em que deverá justificar o motivo de sua desistência e solicitar imediata alteração de sua candidatura no
Sistema Mundus para a situação de desistente;
8.2 Caso não haja formalização de desistência dentro do prazo e condições estabelecidas neste edital, sejam quais forem os motivos alegados,
será caracterizada desistência tardia, ficando o(a) candidato(a) impedido(a) de participar de quaisquer outros processos seletivos gerenciados pela
Aucani para concessão de vagas e/ou bolsas de intercâmbio para o mesmo período de mobilidade previsto neste edital, acrescido do semestre
subsequente (1º semestre de 2020);
8.3 Esgotado o prazo para desistência, o(a) candidato(a) que participar de múltiplos editais de concessão de vagas de intercâmbio será
automaticamente excluído(a) dos demais editais do mesmo tipo, que impliquem acúmulo de vagas de intercâmbio, prevalecendo a inscrição no
primeiro edital em que for ratificada a aprovação, e o(a) candidato(a) não mais estará apto(a) a participar de outro processo seletivo da mesma
natureza gerenciado por esta Aucani para o mesmo período de intercâmbio.

9. DO PARECER DAS UNIDADES DE ORIGEM
9.1 As inscrições aprovadas serão encaminhadas, via Sistema Mundus, às CRInts/CCInts das respectivas Unidades USP de origem, que farão a
análise qualitativa da documentação apresentada e a confirmação da elegibilidade dos(as) candidatos(as);
9.2 É facultada às unidades a aplicação de critérios de seleção internos complementares, desde que não conflitantes com os deste edital;
9.3 Caso a Unidade USP não se manifeste dentro do período previsto para análise, a inscrição será automaticamente deferida pela Aucani;
9.4 Eventuais recursos contra o indeferimento de candidatura nesta fase do processo seletivo deverão ser interpostos em até 02 (dois) dias úteis
no âmbito da CRInt/CCInt da Unidade USP de origem, à qual caberá julgar seu mérito e efetuar alteração obrigatória e tempestiva da situação da
inscrição no Sistema Mundus dentro do prazo para deferimento, conforme cronograma, em caso de parecer favorável.

10. DO ENVIO/ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA INDICAÇÃO À IES ESTRANGEIRA
10.1 Candidatos cujas inscrições forem deferidas na fase de emissão de parecer pelas unidades serão considerados pré-selecionados, exceto se
houverem formalizado sua desistência tempestivamente;
10.2 Devido à diversidade de procedimentos adotados pelas IES estrangeiras no que tange ao acolhimento de inscrições de candidatos a
intercâmbio, o processo de indicação e submissão de candidaturas aprovadas seguirá cronograma individualizado, com prioridade aos prazos
finais mais próximos. Estudantes pré-selecionados(as) receberão oportunamente, via endereço de e-mail institucional da USP, instruções
específicas sobre como proceder;
10.3 Caso a IES estrangeira exija documentos originais, eles deverão ser entregues à CRInt/CCInt da Unidade para seu posterior
encaminhamento à Aucani, a qual ficará incumbida de remetê-los à IES estrangeira, via correio;
10.4 O descumprimento de instruções para envio/entrega da documentação necessária para indicação à IES estrangeira, caso se aplique,
caracterizará desistência tardia e acarretará as penalidades dela decorrentes.

11. DA INDICAÇÃO PARA A VAGA
11.1 Caberá à Aucani realizar a indicação do(s) candidato(s) pré-selecionado(s) à(s) IES estrangeira(s) de destino;
11.2 As IES estrangeiras comunicarão sua decisão sobre a admissão dos estudantes pré-selecionados pela USP somente após análise da

documentação submetida, podendo aceitar ou recusar os estudantes pré-selecionados pela USP, segundo critérios próprios.

12. DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO INTERCÂMBIO
12.1 Em caso de admissão, o(a) estudante receberá uma Carta de Aceite emitida pela IES estrangeira e, somente após seu recebimento, deverá
iniciar os trâmites relacionados à obtenção do visto apropriado, compra de passagem aérea, contratação de seguro e demais providências
relativas ao intercâmbio, de acordo com instruções da instituição de acolhimento;
12.2 O intercâmbio deverá ocorrer no período determinado, sem possibilidade de transferência para semestres posteriores, salvo se solicitada pela
IES estrangeira. A impossibilidade de iniciá-lo no período determinado acarretará a perda do direito de usufruir da vaga, e o(a) desistente incorrerá
em penalidade imposta em casos de desistência tardia;
12.3

Após

o

recebimento

da

Carta

de

Aceite,

o(a)

estudante

aprovado(a)

deverá

seguir

as

instruções

disponíveis

em

http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/mobilidade/graduacao/vagas-de-intercambio/ , que dispõem sobre os procedimentos relativos aos
períodos anterior e posterior ao intercâmbio.

13. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Período de inscrições online via Sistema Mundus

De 01 a 12/03/2019 (até as 12h)

Divulgação da Verificação da Consistência Documental

14/03/2019 (a partir das 18h)

Divulgação da Classificação

19/03/2019

Período de análise de inscrições pelas Unidades USP de origem

De 19 a 22/03/2019 (até as 17h)

Prazo máximo para desistência

27/03/2019 (até as 17h)

Prazo para as Unidades USP de origem alterarem no Mundus a situação de inscrições reconsideradas por deferimento de recurso

27/03/2019 (até as 17h)

Entrega/envio da documentação dos aprovados (cronograma individualizado)

a definir

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A inexatidão das informações e/ou a irregularidade nos documentos, verificada(s) a qualquer tempo, em especial por ocasião da inscrição e
da ocupação da vaga, bem como o não atendimento às condições estabelecidas no presente edital implicarão a exclusão do candidato do
processo seletivo a qualquer tempo;
14.2 Este Edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações, acréscimos ou revogação, enquanto não consumada a providência ou o evento
que lhe disser respeito;
14.3 Não serão fornecidos(as) atestados, declarações, certificados e/ou certidões relativos(as) à habilitação ou classificação dos candidatos
selecionados, valendo para tal fim a publicação da Classificação;
14.4 A comunicação direta com o(a) estudante aprovado(a) será feita única e exclusivamente por meio de seu e-mail USP;
14.5 A Aucani não se responsabiliza por eventuais prejuízos decorrentes de incorreção ou desatualização de endereço eletrônico, bem como por
quaisquer outros problemas relacionados à conta pessoal de e-mail que impossibilitem a efetiva comunicação;
14.6 O processo de seleção está sujeito ao Código de Ética da USP e às normas do programa, e sua violação, seja pela prestação de informação
falsa ou pelo descaso do discente em sua atuação no exterior, será verificada e punida por comissão criada especificamente para tal fim.

