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FAQ – Editais 
PROCESSO SELETIVO 
Gostaria de me inscrever para realizar intercâmbio. Como faço? 
 
Você deve acessar os editais abertos. Antes de se inscrever, leia com atenção e cuidado o 
edital do processo de seleção. Não recomendamos o seu download, pois o edital é 
constantemente atualizado para a inclusão de novas informações como: locais e horários das 
etapas do processo seletivo. Sugerimos consultá-lo diretamente no 
site http://www.sistemas.usp.br/mundus 
 
Como faço para acessá-los? 
Os editais de intercâmbio são publicados na área pública do sistema Mundus. Para acessá-los 
não é necessário login ou senha. 
 
Qual é o período possível de intercâmbio? 
 
O período do intercâmbio respeitará o estabelecido em cada Edital. 
 
O que é necessário para me inscrever? 
 
Cada edital pode apresentar exigências específicas, portanto, leia-o atentamente e confira 
todas as exigências feitas.  
 
Posso me inscrever em mais de um edital? 
 
Cada aluno poderá se candidatar a vagas em todos os editais que desejar, desde que cumpra 
os requisitos exigidos; 
Atenção: A partir da data em que é indicado à vaga, o(a) estudante não mais estará apto(a) a 
participar de outro processo seletivo (Convênios USP, outros programas do Santander 
Universidades etc.) gerenciado por esta Agência para intercâmbio no mesmo período. 
 
Posso indicar mais de uma opção para a Universidade de destino? 
 
Cada aluno poderá se inscrever em mais de uma Instituição estrangeira constante num mesmo 
edital, desde que essa possibilidade esteja expressa no referido edital, no qual também se 
determinará o número máximo de indicações permitidas. 
 
Quais documentos eu preciso apresentar para me inscrever?  
 
Cópia do Plano de Estudos em Português, no formato disponibilizado pela AGÊNCIA, 
devidamente assinada e carimbada por um docente USP do curso. (Uma única página com 
descrição objetiva e concisa); 
Cópia do certificado de proficiência específico, quando exigido; 
Cópia do passaporte válido (página onde é apresentada a validade do documento) ou 
protocolo de solicitação/renovação.  
 
Como faço meu plano de estudos? 
 

https://uspdigital.usp.br/mundus/
http://www.sistemas.usp.br/mundus
http://www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/Plano_de_Estudos_Alunos_USP.doc
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O Plano de estudos a ser anexado na inscrição deverá ser elaborado em Português. Entretanto, 
se aprovado, o aluno deverá também apresentar uma versão na língua do país de destino. 
Lembramos que, caso se inscreva em mais de uma Instituição, o aluno deverá apresentar um 
plano específico para cada uma delas. 
Sugestões de elaboração: 
 
I.  É imprescindível solicitar orientação de um docente USP para elaborar este documento! 
II. Indique sucinta e claramente seus objetivos acadêmicos, assim como a motivação para 
realizar o pretendido intercâmbio. Indique uma lista de disciplinas que você pretende cursar na 
instituição de destino. Tais disciplinas podem não ser de sua habilitação, mas devem estar 
vinculadas ao seu curso e ao seu plano de estudos (não deixe de levar em conta que você 
estará em um país estrangeiro, vivenciando uma situação diferente daquela na USP; não deixe 
de confirmar se as disciplinas são ministradas numa língua que lhe convém). 
III. Em caso de dúvida em relação aos créditos das disciplinas escolhidas, o candidato deverá 
consultar diretamente a instituição de destino. 
IV. Procure responder às seguintes perguntas: “Por que você escolheu essa universidade de 
destino? Por que você escolheu cursar as disciplinas indicadas? Qual será a contribuição que os 
estudos na instituição de destino adicionarão à sua formação acadêmica, profissional 
e  pessoal?”. 
V. O Plano de Estudos deve ser ASSINADO E CARIMBADO por docente USP. Caso o professor 
não tenha carimbo, pode ser utilizado o do serviço de graduação; 
 
Quais são os procedimentos para a inscrição online? 
 
Faça-a diretamente na área de editais do site  https://sistemas.usp.br/mundus/ (área 
pública).  
Anexe toda a documentação solicitada em edital. Caso contrário, o candidato será 
desclassificado.  
Só serão aceitas as inscrições online realizadas dentro do período previsto no edital; 
 
As informações sobre proficiência em língua estrangeira, que é parte da inscrição online, são 
de preenchimento obrigatório. Em etapa posterior, o comprovante de proficiência deverá ser 
apresentado. 
 
O processo de seleção é composto de quais etapas? 
 
Como pode haver exigências diferentes, leia atentamente o edital, no qual as etapas do 
processo seletivo estão determinadas. 
 
Se aprovado, quais documentos eu preciso apresentar? 
 
Ficar atento ao que se exige em edital. 
 
Normalmente, o aluno aprovado no processo seletivo deverá apresentar:  
I. Plano de Estudos original devidamente assinado e carimbado por docente USP; 
Estar atento à língua na qual o documento deverá ser redigido, conforme solicitado em edital.  
II. Histórico Escolar “SUJO” (com reprovações), versão oficial obtida junto à seção de alunos do 
seu curso. 

https://uspdigital.usp.br/mundus/
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III. Histórico Escolar traduzido na língua da instituição de destino; Caso não seja especificada 
em edital, a tradução é simples, elaborada pelo próprio estudante e, portanto, não 
necessitando ser juramentada. 
IV. Carta de recomendação original, redigida e assinada por docente da USP, acompanhada do 
Recommendation Form desta Agência disponibilizado para esse fim; 
V. Cópia de certificado de proficiência específico, quando exigido em edital; 
VI. Cópia do passaporte válido (página onde é apresentada a validade do documento); 
Atenção: Entregar demais documentos exigidos pela instituição estrangeira. O(a) aluno(a) é 
responsável pelo levantamento da documentação complementar (sugerimos acessar a 
página da instituição estrangeira na internet, a fim de obter informações, inclusive da 
necessidade de formulário eletrônico ou impresso ou outro documento por ela exigido). 
 
Onde e quando devo entregar a documentação exigida em edital? 
 
Fique atento ao local de entrega, determinado em edital, bem como ao cronograma estipulado 
para a entrega da documentação. Normalmente, essa entrega é feita no dia útil seguinte ao da 
divulgação do resultado final na área de editais do site https://sistemas.usp.br/mundus. 
 
Após aprovação em Edital USP, já posso me considerar aprovado pela Instituição 
Estrangeira? 
 
Os documentos dos candidatos aprovados pela Agência serão encaminhados à instituição 
escolhida. É importante lembrar que a instituição escolhida é responsável pelo parecer final; 
O estudante aprovado pela USP só será considerado aprovado pela instituição estrangeira 
após o recebimento de uma carta de aceitação. Caso o aluno receba a carta de aceitação 
diretamente da Instituição estrangeira, anexar cópia digitalizada no sistema Mundus a partir 
do link enviado para esse fim. O recebimento desta carta de aceitação, enviada pela instituição 
estrangeira, demora, em média, 60 dias. 
Caso aprovado pela universidade estrangeira, caberá ao estudante realizar todos os trâmites 
exigidos para o visto. 
 
Posso alterar o período de intercâmbio para o qual fui selecionado? 
 
Não. O período do intercâmbio deve respeitar o estabelecido em Edital; 
 
Posso prorrogar meu período de intercâmbio? 
 
Uma possível prorrogação do período de intercâmbio é uma concessão, não um direito, que 
será analisada pela Agência, pela Unidade de Ensino do aluno e pela instituição de destino. 
 
O que devo fazer quanto a minha matrícula na USP referente ao período de intercâmbio? 
 
O aluno selecionado para participar de intercâmbio deverá se matricular regularmente em 
disciplinas da USP. 
Em momento oportuno, haverá alteração de status para “Cursando disciplinas no exterior” 
junto ao sistema Júpiter. 
É aconselhável, portanto, que o aluno acompanhe se a alteração foi efetuada com sucesso. 
 
Referente ao intercâmbio, o que prevê o convênio entre a USP e a instituição estrangeira? 

http://www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/Recommendation_Form.pdf
https://uspdigital.usp.br/mundus/
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/mobilidade/graduacao/como-se-candidatar/
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O convênio entre a USP e a instituição estrangeira garante apenas a isenção de taxas 
acadêmicas. Demais taxas são de responsabilidade do aluno; 
 
Após o intercâmbio, devo apresentar alguma documentação à USP? 
 
Ao final do intercâmbio, o aluno deve entregar na Comissão de Relações Internacionais (CRInt) 
de sua Unidade o histórico com as notas obtidas nas disciplinas cursadas no exterior, bem 
como os respectivos programas. 
 
FAQ – Dúvidas Gerais sobre a Mobilidade Estudantil 
Como posso usufruir de uma vaga de convênio acadêmico de interveniência USP? 
 
Esta Agência USP Internacional publica, por meio de editais periódicos no Sistema Mundus, 
todas as oportunidades de programas de mobilidade estudantil em Instituições de Ensino 
Superior (IES) Estrangeiras conveniadas com a USP para estudantes regularmente matriculados 
nesta universidade e que tenham concluído, ao menos 2 (dois) semestres e 20% (vinte por 
cento) do total dos créditos do seu curso (vínculo) atual. Outros requisitos podem ser exigidos 
no respectivo edital. 
 
A IES Estrangeira que tenho interesse e cujo convênio é de interveniência USP não está 
disponível no edital. Como posso me candidatar? 
 
O oferecimento de vagas nas IES Estrangeiras conveniadas depende da disponibilidade das 
mesmas, negociadas periodicamente por esta Agência USP Internacional. Nem sempre a 
existência de um convênio acadêmico prevê a realização do intercâmbio. Para mais 
informações, entre em contato com o funcionário da Mobilidade responsável por cada área. 
 
Qual é o período de realização do intercâmbio? 
 
O período é de 01 semestre acadêmico, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 
aprovado pela IES Estrangeira, por esta Agência e pela Unidade de Ensino. A solicitação é feita 
com antecedência, quando o aluno ainda estiver no exterior. 
 
Há uma porcentagem mínima ou máxima de créditos para realizar o intercâmbio? 
 
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 esta Agência, de um porcentual máximo de créditos concluídos no curso, desde 
que o candidato esteja regularmente matriculado. A Unidade de Ensino poderá estabelecer 
critérios internos para realização do intercâmbio. 
 
Quem já realizou intercâmbio no exterior pode participar? 
 
Sim, desde que não haja nenhuma restrição no respectivo edital. 
 
Como é feito o cálculo da Média Normalizada? 
 
O cálculo da Média Normalizada pode ser acessado aqui. 

http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/institucional/equipe-tecnica/
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cog-no-5237-de-13-de-setembro-de-2005


 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

Gabinete do Reitor 
 

 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
As dúvidas não esclarecidas por este documento serão respondidas exclusivamente pelo Fale 
Conosco do Sistema Mundus. 
 

https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco

