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FAQ – Edital 421 – Programa Especial de Bolsas no Exterior – 2014 

 

Não consigo acessar o Sistema Mundus para me inscrever, como solicito esse acesso? 

A inscrição para o edital fica na área pública do Sistema Mundus, não sendo necessário login. 

O que é dependência em disciplinas? 

Se o aluno foi reprovado numa disciplina obrigatória (RN, RF ou RA) e não obteve nela aprovação posterior, ou em 

disciplina equivalente (dispensa específica), ela passa a ser dependência. Se o aluno se transferiu de um curso para 

outro, ou entrou em novo vestibular, considerar apenas as dependências do curso ATUAL. A disciplina obrigatória que 

ainda não foi cursada pelo aluno não é dependência. 

Estou atualmente matriculado em uma disciplina obrigatória que reprovei anteriormente (dependência). Posso 

participar desse edital? 

Se o aluno estiver cursando essa disciplina reprovada ao se inscrever, ela ainda será uma dependência. 

 Há uma porcentagem mínima ou máxima de créditos concluídos para participar desse edital? 

Sim, quando de sua inscrição, o candidato deve ter concluído, cumulativamente, ao menos 2 (dois) semestres e 20% 
(vinte por cento) do total dos créditos do seu curso (vínculo) atual. Não há limite para um porcentual máximo de 
créditos concluídos no curso, desde que o candidato esteja regularmente matriculado. 

Quem já está realizando o intercâmbio no exterior durante o 1º semestre de 2014 pode se inscrever? 

Não, poderão se inscrever apenas os candidatos que iniciarão o intercâmbio no 2º semestre de 2014. 

Além dos valores das bolsas, há algum outro benefício? 

Não, apenas a bolsa em uma única parcela no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), exceto para universidades da 
América do Sul, cujo valor de bolsa é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

Não participei de nenhum processo seletivo pela Agência USP Internacional ou pela CCInt/CRInt da minha 
Unidade de Ensino. Posso participar desse processo seletivo? 

Não, apenas os estudantes que já foram selecionados para a realização do intercâmbio com início no 2º semestre de 
2014 por esta Agência USP Internacional ou diretamente pela CCInt/CRInt da Unidade de Ensino poderão participar. 

Quem realizou intercâmbio no exterior com bolsa pode participar? 

Para participar desse processo seletivo o candidato não deve ter sido beneficiado anteriormente por bolsas de 
Programas de Mobilidade para aproveitamento de créditos, como os programas de Bolsas Santander, de Mérito 
Acadêmico, do Programa Ciência Sem Fronteiras e da Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).  

É possível entregar algum documento fora do prazo de inscrição? 

Não, todos os documentos exigidos devem ser anexados na inscrição, do contrário a mesma não será validada. 

Como é feito o cálculo da Média Normalizada? 

O cálculo da Média Normalizada pode ser acessado aqui. 

Fui aprovado para o intercâmbio por 01 ano, com início no 2º semestre de 2014. Posso participar desse edital? 

Sim, o estudante poderá participar, já que a bolsa será paga em uma única parcela em 2014 e não haverá nenhum 
acréscimo a essa parcela. 

Aparece uma mensagem de erro durante a inscrição “Existem dados sobre Grau de Idioma da Pessoa 
associado a esta Inscrição no Edital de Intercâmbio; ou a Inscrição no Edital de Intercâmbio informada não 
está cadastrada!". O que fazer? 

A inscrição deve ser feita sequencialmente, seguindo cada etapa, do contrário aparecerá essa mensagem de erro. 

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cog-no-5237-de-13-de-setembro-de-2005
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No processo seletivo realizado em minha Unidade de Ensino não houve necessidade de apresentar um plano 

de estudos para a IES Estrangeira. Qual documento devo apresentar? 

Nesse caso você deverá elaborar uma carta com uma proposta de trabalho a ser realizada na IES Estrangeira, 

assinada e carimbada pelo Presidente da CCInt/CRInt da Unidade. 

Em qual língua devo apresentar o plano de estudos? Como posso obter o plano de estudos aprovado pela IES 

Estrangeira? 

O plano de estudos deve ser escrito em língua portuguesa ou inglesa, sendo o mesmo apresentado para esta Agência 

ou CCInt/CRInt de sua Unidade de Ensino durante o processo seletivo e encaminhado para a IES Estrangeira. 

Fui aprovado no processo seletivo da Agência USP Internacional. Como devo atestar a existência de convênio 

com a IES Estrangeira? 

Para os estudantes que foram aprovados e indicados por esta Agência, basta anexar o resultado final presente no 

Sistema Mundus. A carta de motivação ainda será obrigatória, com assinatura e carimbo do Presidente da CCInt/CRInt 

da Unidade. 

O Presidente da CCInt/CRInt está em férias/ausente até o término das inscrições desse edital. O que devo 

fazer? 

Na ausência do Presidente da CCInt/CRInt e de seu suplente, o candidato poderá solicitar ao Presidente da Comissão 

de Graduação ou ao Coordenador do seu Curso a assinatura e carimbo da carta de motivação. Em último caso, o 

Diretor da Unidade de Ensino pode assinar e carimbar essa carta. 

No período de entrega dos documentos já estarei realizando o intercâmbio no exterior. Caso eu seja aprovado 

nesse edital, como posso entregar os documentos exigidos? 

O candidato poderá encaminhar tanto a cópia digitalizada do Termo de Compromisso quanto o comprovante da conta 

corrente para esta Agência até a data limite presente no edital. O pagamento dessa bolsa será via depósito bancário no 

Banco do Brasil ou no Banco Santander, informação que será confirmada assim que possível no edital. 


