Intercâmbio de Estudantes de Instituições Estrangeiras - FAQ

1 - Como posso me candidatar para um intercâmbio na USP?
Sua universidade de origem deverá fazer sua nomeação no Sistema Mundus (informações
sobre como fazê-lo podem ser encontradas aqui). Você receberá posteriormente um e-mail
com links e instruções sobre como se candidatar.

2 - Quais são os documentos necessários para a inscrição de intercâmbio?
Você precisará anexar em sua inscrição os seguintes documentos:
1. Uma carta de recomendação, feita por um professor da universidade de origem, em
formato PDF.
2. Contrato de estudos (assinado e carimbado por sua universidade de origem), em formato
PDF.
3. Histórico Escolar oficial, seguido por uma simples tradução em Português, assinado e
carimbado pela sua universidade de origem.
5. Cópia da página do passaporte que contém os dados pessoais (deve ser válido para o
período de intercâmbio da USP);
6. Uma foto em formato ".jpg" para o cartão de identidade USP (tamanho máximo de 50 kb).
Outros formatos não serão aceitos.

3 - Como faço para enviar meus documentos?
Após a nomeação feita pela universidade de origem, você receberá um e-mail com um link
para completar a sua candidatura e anexar todos os documentos necessários. Não é
necessário enviar os documentos originais por correio ou uma cópia por e-mail.

4- Quais são os prazos de candidatura?
Para o primeiro semestre (fevereiro a junho), o pedido deve ser feito entre 1º de agosto e 15
outubro; para o segundo semestre (agosto a dezembro), o pedido deve ser feito entre 1º de
março e 15 maio.

5 - O que se entende por "carta de recomendação" de um professor na minha universidade
de origem?

Geralmente, a carta de recomendação tem apenas uma página, em que o professor explica
sua relação com o estudante e recomenda sua admissão ao intercâmbio da USP. Esta carta
deverá ser assinada por um professor e redigida em Português ou Inglês.

6 - Como posso preparar o contrato de estudos?
O contrato de estudos deve explicar por que você escolheu estudar como aluno de
intercâmbio na USP. Um contrato de estudos apropriado deve ser objetivo, mencionando sua
formação acadêmica, sua proficiência na língua e as disciplinas que deseja seguir na USP.
IMPORTANTE: O contrato de estudos não pode exceder uma página.

7 - Como a minha candidatura é avaliada pela Agência USP Internacional? Quem é
responsável pela decisão final?
A Equipe Mobilidade desta Agência USP Internacional faz uma análise preliminar das
candidaturas recebidas, e as encaminha para a Faculdade escolhida (de acordo com o
contrato de estudos). A Faculdade é responsável pela avaliação e decisão final.

8 - Como posso saber se fui aceito?
Sua universidade de origem pode verificar a situação dos alunos nomeados no Sistema
Mundus. Além disso, o aluno receberá um e-mail quando a Faculdade aprovar / recusar sua
inscrição.
Se a escola escolhida aceitar o seu pedido de troca, ela enviará uma carta de aceitação para
o endereço cadastrado pelo aluno. Com esta carta, o estudante deve solicitar um Visto de
Estudante no Consulado do Brasil em seu país de origem.

10 - Quanto tempo leva para receber a carta de aceitação?
Normalmente, de 30-45 dias após o fim do período de inscrição, mas isso depende de cada
Faculdade.

11 - Posso escolher as disciplinas que não fazem parte da grade curricular do meu curso?
(Por exemplo, eu sou um estudante de jornalismo, mas quero assistir a aulas de
sociologia)?
Sim. O aluno pode escolher diferentes disciplinas em diferentes Faculdades, desde que
previamente aprovadas pela universidade de origem. Para tanto, o estudante deve inclui-las
no contrato de estudos.

12 - Qual é o idioma ministrado nas aulas na USP?
As aulas são ministradas em Português.

13 - Tenho que apresentar um certificado de proficiência em Português?
Não, mas você precisa ter um nível suficiente de Português para assistir às aulas na USP.

14 - Eu tenho dificuldades com o Português. A Agência USP Internacional pode me ajudar?
Para os estudantes que precisam aperfeiçoar seu Português, o Centro de Línguas da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) oferece cursos de português para
estrangeiros. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail clport@usp.br.

15 - O que devo fazer após minha chegada em São Paulo? O que eu preciso levar?
Após a chegada em São Paulo, o estudante deve procurar diretamente o Escritório
Internacional da Faculdade onde vai estudar e apresentar seu passaporte com Visto de
Estudante (tipo I ou IV), emitido pelo consulado brasileiro em seu país natal. ATENÇÃO: Não
serão admitidos os alunos com visto de turista.

16 - Quando os cursos da USP começam? Quando devo chegar?
O calendário acadêmico da USP pode ser encontrado aqui. Sugerimos que o estudante chegue
com duas semanas de antecedência.

17 - A USP fornece hospedagem, alimentação, transporte, etc., para estudantes de
intercâmbio?
Não há alojamento fornecido pela USP para os estudantes de intercâmbio (mais informações
podem ser encontradas aqui). A USP tem restaurantes para todos os estudantes universitários
e oferece um transporte de ônibus do campus principal (Cidade Universitária) para o metrô
mais próximo (Metrô Butantã), além do transporte dentro do campus (estes serviços são
disponibilizados apenas após a matrícula dos estudantes na USP).

18 - Existe alguma taxa de matrícula na USP?

A USP não cobra taxas escolares, dado o seu estatuto como uma universidade pública. O
estudante será responsável por suas próprias despesas (incluindo a compra de livros e
material escolar).

19 - Quanto tempo eu posso estudar na USP como estudante de intercâmbio?
O aluno pode candidatar-se a um semestre de intercâmbio. Durante o intercâmbio, ele pode
solicitar a extensão de seus estudos na USP por um, dois ou três semestres, desde que seja
aprovado pela sua universidade de origem.
IMPORTANTE: a prorrogação deve ser aprovada pela Faculdade USP.

20 - Como posso me tornar um estudante regular (graduação ou pós-graduação) na USP? E
como faço minha transferência para a USP?
Em conformidade com o acima exposto, a Agência USP Internacional é responsável pelo
intercâmbio acadêmico. Assim, o estudante de intercâmbio deve, após esse período, retornar
para sua universidade de origem para completar sua graduação.
Aqueles que desejam seguir qualquer curso regular de graduação na USP devem entrar em
contato com a FUVEST (Fundação Universitária para o Vestibular), a instituição responsável
pelo processo de admissão da USP. A FUVEST também é responsável pela seleção dos alunos
que desejam transferir para a USP.
Para pós-graduação, você deve contatar diretamente o Escritório Internacional da Faculdade
onde pretende estudar - uma lista completa dos Escritórios Internacionais locais pode ser
encontrada aqui.

