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COMUNICADO AUCANI – INFORMES SOBRE PROCEDIMENTOS “INCOMING” 

 
 
À 
Presidência da CCInt/CRInt 
 
 
Esperamos que todos estejam bem.  
 
Informamos que a partir da próxima segunda-feira (18/05), encaminharemos para análise pelas 
Unidades USP as inscrições de alunos de graduação de instituições estrangeiras que 
pretendem fazer intercâmbio na USP durante o segundo semestre de 2020.  
 
Considerando as incertezas deste momento, cada Unidade USP deverá avaliar e decidir se 
receberá alunos de intercâmbio para o próximo semestre. Ressaltamos que devam considerar 
eventuais ajustes nos calendários acadêmicos (ainda não definidos), bem como as condições 
para o bom acolhimento dos estudantes de instituições internacionais junto aos alunos USP.  
 
Para mobilidades de curta duração e com possibilidade de flexibilização de período dos 
intercâmbios, uma decisão sobre o aceite dos alunos poderá aguardar o momento que a 
Unidade julgar oportuno para receber os estudantes. 
 
Para mobilidades semestrais e considerando a manutenção do atual calendário acadêmico, as 
Unidades podem aguardar, no máximo, até o final de junho para decidir sobre a recepção dos 
intercambistas, tendo em vista a necessidade de cumprimento de prazos viáveis para envio de 
cartas de aceite, caso esta seja a decisão da Unidade. 
 
As inscrições de estudantes de graduação de instituições estrangeiras são gerenciadas por 
meio do sistema Mundus. Assim, deferimentos ou indeferimentos deverão ser registrados no 
mesmo sistema, onde os interessados no intercâmbio acompanham o andamento das 
candidaturas. Dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do Fale Conosco - Mundus. 
 
Ressaltamos que todos devem seguir as orientações da Reitoria, Pró Reitorias e respectivas 
Comissões de cada Unidade, bem como as determinações das autoridades governamentais 
(saúde e imigração), para podermos tomar quaisquer decisões. Cabe neste sentido à AUCANI 
a orientação para que tenhamos procedimentos similares em toda a USP, enquanto 
respeitando a identidade das Unidades. 
 
Contando com a colaboração de todos para melhor adequar nossas atividades neste momento 
inusitado, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 

 

 

 

 
Cordialmente, 

 
Prof. Dr. Valmor Tricoli 

Presidente 


