
 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

DECLARAÇÃO DE INTERCÂMBIO / ESTÁGIO 
 

 Nº USP / Nome  completo do aluno 

 

 Curso – Unidade USP 

 

 E.mail do aluno 

 

Nº/nome do Edital para o qual é indicado:   

EDITAL 509 / 2016
 

 Universidade de destino                                                                 

   
 2º semestre de 2016

 
 
Indicado à vaga vinculada à Iniciação Científica:  Sim       Não  (Informação a ser preenchida pela Unidade USP de origem do interessado). 
 

 
Declaro ser verdade que o candidato atende aos seguintes requisitos: 
 

I. É brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil.  

II. Concluiu, cumulativamente, ao menos 4 (quatro) semestres e 40% (quarenta por cento) do total dos créditos do seu curso (vínculo) atual. 

III. Tem Média Normalizada maior ou igual a 5,0. 

IV. Está regularmente matriculado e não tem dependências em disciplinas obrigatórias do seu curso atual no momento da inscrição.  

V. Se aluno indicado à vaga vinculada à participação em Iniciação Científica (IC):  

a. Tem registro oficial no sistema Atena como participante de programa de IC, concluído ou em andamento, no curso (vínculo) atual e/ou 
tem certificado de apresentação de trabalho no Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP. 

b. Iniciará o intercambio apenas após o término do programa de Iniciação Científica.  

VI. No semestre anterior ao período de intercâmbio previsto neste Edital, cursou disciplinas na USP ou no exterior (verificado através do sistema 
Júpiter - concorrendo ao benefício para prorrogação de intercâmbio na mesma instituição). 

VII. Comprovou o nível de conhecimento da língua estrangeira equivalente ou superior ao mínimo exigido pela Instituição Ensino Superior (IES) 
estrangeira. 

VIII. Comprometeu-se a se matricular no número mínimo obrigatório de 3 (três) disciplinas ou cumprir o mínimo de horas de estágio exigido pela 
unidade de origem (se houver).  

IX.  Foi aprovado em processo seletivo desta Unidade USP* e indicado para a realização do intercâmbio no exterior no 2º semestre de 2016 por 
meio de convênio vigente no período de ___/___/____ a ___/___/____ existente entre esta Unidade USP e a Instituição 
________________________________________________________________________________________. 

  (Observações: _________________________________________________________________________________________________) 

*Aluno selecionado para vaga de intercambio através de edital AUCANI deve apresentar cópia de resultado do edital, não deve apresentar esta declaração. 

 
________________, _____ de _____________ de 2016. 

Disciplinas que pretende cursar  ou Tema do estágio na IES Estrangeira   Departamento - Faculdade Créditos ou Carga Horária 

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Assinatura do responsável CRInt Unidade USP 
 

Nome completo

 
 

 
 
 
 

                            Carimbo da CRInt USP 

 


