
Você já conquistou  

a USP 

agora conquiste o 

mundo!
U

N
IV

ER

SIDADE DE SÃO PAU
LO

Avenida Prof. Lucio Martins Rodrigues, 310 
Bloco B – 3º  e 4º andares
Cidade Universitária
São Paulo / SP – Brasil        
CEP 05508-020

March, 2018

international.info@usp.br
www.usp.br/internationaloffice   
www.usp.br



A internacionalização é uma das diretrizes da USP, que possui mais de 
1700 convênios com instituições no exterior. A universidade recebe 
aproximadamente 3 mil estudantes intercambistas, de todos os 
continentes, na graduação e na pós-graduação.

O aluno regularmente matriculado na USP pode cursar disciplinas em 
uma instituição estrangeira. A Agência USP de Cooperação Nacional e 
Internacional (Aucani) determina as condições dos intercâmbios por 
meio de editais.

• Ser aluno regularmente matriculado na graduação da USP
• Ter cursado ao menos 20% dos créditos totais do seu curso
• Satisfazer às exigências de sua unidade USP para realização de 

intercâmbios.

A candidatura ao intercâmbio é feita exclusivamente por meio de edital, 
publicado no site da Aucani (www.usp.br/internationaloffice), onde se 
encontra a lista de instituições estrangeiras conveniadas.

Quando existir convênio apenas com sua unidade de ensino, o 
processo de seleção será de responsabilidade do escritório de relações 
internacionais ou Comissão de Graduação de sua unidade.

O aluno poderá fazer uma consulta individual à universidade 
estrangeira por meio do escritório de relações internacionais ou da 
Comissão de Graduação de sua unidade. Consulte os documentos 
(na língua do país da instituição de destino) a serem entregues em 
sua unidade - http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/
mobilidade/graduacao/.

O período de intercâmbio é de um semestre letivo, podendo ser 
prorrogado para no máximo quatro semestres.

Algumas unidades de ensino da USP possuem convênios 
de duplo-diploma de graduação. Para informações sobre o 
processo seletivo, procure o escritório de relações internacionais 
da sua unidade.

Há programas que oferecem bolsa para auxílio nas despesas para 
realização do intercâmbio, como Bolsas de Mérito Acadêmico e 
Bolsas de Empreendedorismo da USP, CAPES, CNPq, Santander 
Universidades, entre outras.  
A informação sobre concessão de bolsa consta em cada edital.

• Para se candidatar ao intercâmbio, é necessário apresentar boas 
notas. Por isso, prepare-se para ser um excelente candidato!

• Visite o site da universidade de destino para verificar o que é 
exigido e oferecido por ela.

• Os convênios isentam o aluno apenas das taxas escolares, mas 
não financiam as despesas com passagem aérea e estadia. Faça 
um planejamento financeiro.

• Os intercâmbios são acadêmicos e semestrais. Não estão 
previstos cursos de menor duração, como cursos de línguas e 
Summer Schools.

• A conclusão do curso é necessariamente feita na USP.

• Providencie com antecedência seu passaporte e certificados de 
proficiência para participar dos processos seletivos.


