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ALUNO USP - INTERCÂMBIO

Para escolher a universidade conveniada:

 Escolha o país e a Universidade (você poderá 
solicitar por e-mail ccint.fe@usp.br , um relatório 
de um aluno que fez intercâmbio na mesma 
instituição);

 Verifique se tem o curso que quer frequentar e 
se o currículo conta com disciplinas compatíveis 
com as da FE para facilitar o aproveitamento na 
volta;

 Veja as exigências em relação à língua na 
Universidade escolhida;

mailto:ccint.fe@usp.br


COMO ELABORAR UM EDITAL DE VAGAS

 http://www4.fe.usp.br/internacional/convenios-em-vigencia

 Semestralmente entramos em contato com as 
instituições conveniadas perguntando quantos 
alunos poderemos enviar e quais seriam os 
requisitos em relação ao idioma.

 Com as respostas elaboramos o edital de vagas 
(http://www4.fe.usp.br/internacional/apoio/aluno-feusp-de-graduacao/editais-e-
formulários).

 Benefícios: isenção de taxas acadêmicas 
(mensalidades e matrícula). Demais despesas 
como alimentação, transporte, estadia, seguro , 
etc, serão de responsabilidade do aluno ou com 
bolsas de estudos.

Taxas administrativas poderão ser cobradas. 

http://www4.fe.usp.br/internacional/convenios-em-vigencia


EDITAIS DE VAGAS DA FE

Abrimos 3 editais de vagas divididos da seguinte forma:

 Portugal

 América Latina

 África/Ásia e Europa (exceto Portugal e Espanha)

Abrimos editais de vagas em março (para intercâmbio no 2º 
semestre do mesmo ano e em agosto (para intercâmbio no 
1º semestre do ano seguinte)

Inscrições via sistema mundus: 

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoList
ar?nivpbcavo=G&codmnu=9740

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=9740


EXIGÊNCIAS PARA INSCRIÇÃO 

NO EDITAL DE VAGAS

 Ser aluno regularmente matriculado na FE; 

 Ter concluído ao menos 4 (quatro) semestres e 

40% (quarenta por cento) do total dos créditos 
do seu curso (vínculo atual); 

 Não possuir pendências (reprovações) em 

disciplinas obrigatórias do seu curso atual no 

momento da inscrição; 

 Ter o domínio do idioma conforme exigido pela 

Instituição de destino; 



• Ter média normalizada por turma (não é média 

ponderada) acima de 5 (é possível acessá-la na 

opção com reprovações). 

TCC = Numero total de Créditos Concluídos do Aluno; 

CD = Número de Créditos da Disciplina.
Entende-se por 'Turma' cada oferecimento de 

determinada disciplina codificado no Sistema 

JúpiterWeb em função de docente responsável, 

horário, código e tipo (se téorica e/ou prática).

http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/mobil

idade/graduacao/media-normalizada-por-turma/

média normalizada do curso de pedagogia 
geralmente é:  7

EXIGÊNCIAS PARA INSCRIÇÃO NO 

EDITAL DE VAGAS

http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/mobilidade/graduacao/media-normalizada-por-turma/


EXIGÊNCIAS PARA INSCRIÇÃO 

NO EDITAL DE VAGAS

• Não ter concluído nenhum intercâmbio acadêmico em 

IES estrangeira. 

•

No semestre anterior ao período de intercâmbio previsto 

neste Edital, estar cursando disciplinas na USP ou, no caso 

de prorrogação de intercâmbio no exterior, em 

universidade estrangeira; 

•

Não ter cursado nenhum semestre acadêmico em IES 

Estrangeira com Auxílios/Bolsas de Programas de 

Mobilidade e; 

•

Comprometer-se a se matricular no número mínimo 

obrigatório de 3 (três) disciplinas



EXIGÊNCIAS PARA INSCRIÇÃO 

NO EDITAL DE VAGAS

Critérios de Seleção:

1. Desempenho acadêmico com base no histórico escolar;

2. Análise do currículo lattes e do Plano de Estudos
3. Entrevista com banca de professores (obrigatória)

4. Avaliação socioeconômica (novo)

- Aos alunos que inserirem o histórico do Ensino Médio de 

Escola Pública e ou Protocolo de inscrição da PAPFE (Programa 

de Apoio à Permanência e Formação Estudantil).



DOCUMENTOS EXIGIDOS INSCRIÇÃO 

NO EDITAL DE VAGAS

• Ficha de inscrição (modelo disponível no sistema 

MUNDUS)

• Currículo Lattes (Preenchido na plataforma do CNPQ, 

com informações no âmbito do ensino, da pesquisa e da 

extensão.);

http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/formulario-de-inscricao-edital-vagas.docx


DOCUMENTOS EXIGIDOS INSCRIÇÃO 

NO EDITAL DE VAGAS

• Plano de estudos assinado por um docente. No plano, 

deve ser explicitado:

1. O interesse acadêmico do aluno;

2. As disciplinas que o candidato pretende cursar na 

universidade estrangeira, com a apresentação 

obrigatória das respectivas ementas e da 

justificativa para cada uma das escolhas;

3. Quando for o caso, o plano de pesquisa que o 

candidato pretende desenvolver na universidade 

estrangeira, e a relação com a pesquisa que realiza 

na FE;

4. A disponibilidade para a participação em atividades 

de extensão na universidade estrangeira;

5. O impacto esperado da experiência na formação do 

candidato.



DOCUMENTOS EXIGIDOS INSCRIÇÃO 

NO EDITAL DE VAGAS

• .

• Cópia do certificado de proficiência na língua do país de 

destino, de acordo com a exigência da instituição que o 

receberá. Caso seja certificado simples de 

proficiência em inglês, você poderá agendar um 

teste de proficiência com o INCO CEPEL que emitirá 

um certificado.

• Cópia do passaporte (identificação e validade). Caso 

ainda não o tenha, aceita-se o protocolo de solicitação 

para fins de inscrição;

• Resumo escolar.



O QUADRO EUROPEU COMUM DE REFERÊNCIA 

PARA LÍNGUAS (QECR, CEFREN OU CECRFR)
• .

• O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas 

(QECR, CEFRen ou CECRfr) é um conjunto de diretrizes 

estabelecido pelo Conselho Europeu para descrever os 

níveis de proficiência global .

• O QECR apresenta uma escala dividida em seis níveis 

que variam do :

• - básico (A1 e A2), 

• - intermediário (B1 e B2), (nível geralmente exigido 

pelas instituições)

• - avançado (C1 e C2).

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp?
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp?


CURSOS DE IDIOMAS OFERECIDOS NA USP

• .
GRATUITOS

1) FEUSP – INCO CEPEL

– Alunos de graduação toda a USP

Vagas remanescentes para alunos de pós-graduação FEUSP

– Oficinas para Comunidade FEUSP

contato: inco@usp.br

http://www4.fe.usp.br/cepel/inco2

2) AUCANI Idiomas

– Curso online de português para estrangeiros

– Idiomas sem fronteira – cursos online e presenciais

– Aplicação do TOEFL ITP

– Language Education at USP

• Academic Communication in writing and reading.

•Academic Communication in listening and Speaking

Contato: aucani.idiomas@usp.br

http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/cursos/

http://www4.fe.usp.br/cepel/inco2
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/cursos/


CURSOS DE IDIOMAS OFERECIDOS NA USP

• .

PAGOS:

3) Centro Interdepartamental de Línguas da FFLCH

http://clinguas.fflch.usp.br/

Contatos: Português proficesp@usp.br Francês – proficfran@gmail.com

Inglês – clprofic@usp.br, Italiano – proficita@usp.br

Japonês – proficjap@usp.br, Português – clport@usp.br

Centros Acadêmicos USP

4) NELE – Núcleo de Estudos de Línguas Estrangeiras – Filosofia

https://sites.google.com/site/nelefilo/

nelefilo@gmail.com

5) CAVC – FEA

http://www.cavcidiomas.com.br/

info@cavcidiomas.com.br

6) Poliglota – Poli

http://poliglotaidiomas.com/

http://poliglotaidiomas.com/contato/

http://clinguas.fflch.usp.br/
https://sites.google.com/site/nelefilo/
http://www.cavcidiomas.com.br/
http://poliglotaidiomas.com/
http://poliglotaidiomas.com/contato/


INDICAÇÃO DO ALUNO CLASSIFICADO 

PELO EDITAL DE VAGAS FE

• Os alunos classificados pelos editais de vagas FE serão indicados 

para os editais de bolsas da AUCANI. Caso exceda o número de 

vagas, serão indicados apenas os que conseguirem as vagas. 

Por exemplo: A Universidade portuguesa Nova de Lisboa oferece 2 

vagas para alunos FEUSP, caso 5 alunos se inscrevam, apenas os 

dois melhores classificados serão indicados para o edital de bolsa.

• A documentação que o aluno encaminhou para participação do 

edital de vagas será encaminhada para a instituição estrangeira da 

qual se inscreveu.



PROCESSO ANTERIOR AO 

INTERCÂMBIO

• A CCInt enviará a documentação do aluno 

classificado no edital de vagas para a instituição 

estrangeira que analisará a documentação e 

posteriormente enviará a carta de aceite.

• Com a carta de aceite o aluno poderá entrar em 

contato com o consulado para o visto de estudante.

• Histórico escolar haverá a informação de 

“trancamento” no semestre durante o intercâmbio: 

cursando disciplinas no exterior e o nome da 

instituição.



INDICAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDOS GERENCIADAS 

PELA AUCANI*

*A Agência USP de Cooperação Acadêmica 
Nacional e Internacional (AUCANI) é a Agência 
USP  responsável pelas questões de 
Internacionalização da USP como um todo. É 
também responsável pelo gerenciamento das 

bolsas de estudos.
 Alunos classificados pelos editais de vagas FE 

serão indicados para os editais de bolsas da 
AUCANI



BOLSAS DE ESTUDOS GERENCIADAS PELA AUCANI

Geralmente são dois tipos de bolsas:

1- Santander (fomento Banco Santander):

Bolsa Ibero Americanas : Abrange as regiões da 

América Latina, Portugal e Espanha.

Valor da Bolsa: R$ 12.630,90 – por um semestre

Porém as instituições estrangeiras também devem ser 

conveniadas com o Santander.



BOLSAS DE ESTUDOS GERENCIADAS PELA AUCANI

2 - Bolsa Mérito (fomento USP) 

Abrange todas as regiões exceto Portugal , Espanha e 

América Latina.

Valor da Bolsa: R$ 20.000,00 – por um semestre

Geralmente oferecida no 1º semestre para intercâmbio no 2º . 

No 1º semestre de 2019 foram 4 bolsas para FE.



BOLSAS DE ESTUDOS GERENCIADAS PELA AUCANI

2.1  Bolsa Mérito – África

Geralmente oferecidas no 2º semestre para intercâmbio 

no 1º semestre do ano seguinte

No 2º semestre de 2019 foram 10 bolsas para toda a USP



INDICAÇÃO AS BOLSAS DE BOLSAS DE ESTUDOS 

GERENCIADAS PELA AUCANI

.

2.2  Bolsa Mérito – Ásia

Geralmente oferecidas no 2º semestre para intercâmbio 

no 1º semestre do ano seguinte

No 2º semestre de 2019 foram 24 bolsas para toda a USP



CONDIÇÕES PARA RECEBER A BOLSA DE ESTUDOS

• O aluno deverá abrir e registrar a conta bancária no sistema 

Jupiter, do Banco do Brasil (se receber bolsa mérito) ou Banco 

Santander (se receber bolsa Santander).

• O aluno deverá anexar a carta de aceite da instituição 

estrangeira no sistema mundus.

• A mobilidade do aluno deverá ser registrada no sistema Mundus

(procedimento efetuado pela CCInt-FE).

• O aluno deverá assinar o termo de outorga da bolsa e anexá-la 

no sistema mundus.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Geralmente para prestar contas do edital de bolsas é necessário 

anexar os seguintes no sistema mundus: 

• Certificado de chegada após 30 dias no início do intercâmbio, 

conforme carta de aceite.

• Após 90 dias do fim do intercâmbio, conforme carta de aceite, 

entregar Relatório de intercâmbio e Histórico com disciplinas 

cursadas no exterior com aprovação superior a 65%.

Sem a prestação de contas o aluno obrigatoriamente terá que 

devolver o valor da bolsa.



OUTROS EDITAIS FE

Além dos editais de vagas a FE abre os seguintes editais:

• Universidad del Valle (Colômbia) – 1 vaga com 

estágio de um ano com bolsa do governo 

colombiano para alunos de licenciatura em 

português/espanhol e alunos de pós-graduação 

Letras e Educação

• Summer School na Beijing Norma University (China) –

1 vagas para alunos de graduação ou pós. 

Geralmente abrimos edital em julho.



OUTROS EDITAIS AUCANI
AUCANI é responsável pela seleção dos alunos.

*Os Editais de Vagas com universidades conveniadas com a 
USP.

*Os Editais de Bolsa são editais específicos para contemplar 
candidatos que já foram selecionados e indicados pelos 
Editais de Vagas. A indicação nesses editais é realizada 
diretamente pela CCInt-FE.
Os Editais de Bolsa atrelada à vaga são editais que oferecem 
a vaga isenta de taxas acadêmicas + bolsa ou ajuda de 
custo.

*o aluno poderá escolher se inscrever pelos editais de vagas da AUCANI ou FE, porém o aluno que se 
inscrever para o edital de vagas da AUCANI deverá passar pela banca obrigatória dos editais da FE se 
os editais forem na mesma época. Caso seja em épocas diferentes não será possível indicar o aluno 
classificado no edital da AUCANI para o edital de bolsas.



EQUIVALÊNCIA DOS 

CRÉDITOS NA VOLTA DO 

INTERCÂMBIO

• A Comissão Coordenadora do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia (COC Pedagogia), conforme o Projeto Pedagógico 

do Curso de Licenciatura em Pedagogia da FEUSP, os alunos 

podem cursar um total de 12 créditos (cada disciplina equivale 

a 4 créditos = 60 horas) em outras unidades como disciplinas 

optativas livres.

• A mesma regra para os créditos cursados no exterior. Até 12 
créditos são contabilizados como optativas livres. Todos os 

créditos cursados no exterior que extrapolarem a 

quantidade acima, podem ser, a critério do aluno, aproveitados 
como Estudos Independentes. Em relação as universidades que 

utilizem o ECTS como crédito, a análise também será feita pela 
carga horária.



EQUIVALÊNCIA DOS 

CRÉDITOS NA VOLTA DO 

INTERCÂMBIO

•

Caso o aluno tenha cursado disciplinas equivalentes 

às obrigatórias, serão avaliadas pelos professores 

responsáveis, sendo aceitas ou não.

•

No retorno do intercâmbio, entregar na seção de 

alunos o histórico da instituição estrangeira com a 

carga horária e o programa/conteúdo das disciplinas 

cursada.



INTERCÂMBIO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO

2009 10 Espanha, Portugal, Argentina, 

2010 10 Espanha , França, Portugal e Inglaterra e EUA

2011 10
México, Portugal, Espanha, França, Canadá, China , Inglaterra, 
Espanha e Chile

2012 19 Portugal, Noruega, Alemanha, Espanha e Argentina

2013 18
Espanha, Portugal, Noruega, Finlândia, França e Itália, EUA, Argentina, 
Canadá

2014 7 Alemanha, Portugal, Itália, Dinamarca, Angola e Panamá

2015 11
Portugal, Espanha , Panamá, Dinamarca, Noruega, Peru, Honduras e 
Austrália

2016 13
Lituânia, Peru, Estados Unidos, Dinamarca, Portugal, Itália, Colômbia, 
Chile e Moçambique

2017 12 Portugal, Bélgica, Lituânia, Colômbia, Holanda, Moçambique e Angola

2018 12
Dinamarca, Portugal, Itália, Lituânia, Colômbia, Moçambique e 
Argentina

2019 9
Dinamarca, Portugal, Itália, Lituânia, Colômbia, Moçambique e 
Argentina

2020 4 Chile, França e Portugal

Total 144



OUTRAS INFORMAÇÕES

 Acessem os últimos editais da FE e da AUCANI:

http://www4.fe.usp.br/internacional/apoio/aluno-feusp-de-
graduacao/editais-e-formularios

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoLis
tar?nivpbcavo=G&codmnu=9740

Acessem a nossa FAQ intercâmbio para as demais dúvidas.

http://www4.fe.usp.br/internacional/faq

http://www4.fe.usp.br/internacional/apoio/aluno-feusp-de-graduacao/editais-e-formularios
https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=G&codmnu=9740
http://www4.fe.usp.br/internacional/faq


USP IFRIENDS E TUTORIA DE ALUNO 

ESTRANGEIRO NA FEUSP

USP IFriends é um programa de voluntariado criado pela 

AUCANI, que tem como intuito integrar os estudantes 

estrangeiros à comunidade universitária.

Como me torno um Amigo USP?

Se você é aluno de graduação, cadastre-se via Sistema 

JupiterWeb, no item de menu “Programa USP iFriends”.

Após a inscrição, você também poderá juntar-se ao grupo no 

Facebook: USP iFriends. Caso você seja aluno de pós-

graduação e queira fazer parte do programa, contate-nos pelo 

email ifriends@usp.br ou via Facebook, na 

página https://www.facebook.com/usp.ifriends.

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
https://www.facebook.com/groups/112748965489904/
mailto:ifriends@usp.br
https://www.facebook.com/usp.ifriends


USP IFRIENDS E TUTORIA DE ALUNO 

ESTRANGEIRO NA FEUSP

Atividades de um Ifriend:

AEROPORTO – recepcionar ou encontrar maneiras de 

orientar o intercambista a se localizar na cidade e a encontrar 

seu destino (o hostel ou moradia definitiva). Caso o Amigo USP 

não possa buscar o intercambista no aeroporto, deverá orientá-

lo até o local desejado. Os trajetos até os campi da USP estão 

descritos no Guia para o Estudante e Pesquisador 

Estrangeiro, elaborado pela Agência USP Internacional.

• MORADIA – auxiliar o intercambista na busca por 

alojamento, já que o Amigo USP conhece melhor a cidade e os 

lugares mais indicados para se morar, levando em conta 

preços e outros fatores.

http://www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/2018-julho_Guia_estrangeiro1.pdf


USP IFRIENDS E TUTORIA DE ALUNO 

ESTRANGEIRO NA FEUSP

Atividades de um Ifriend:

• LEGALIZAÇÃO DA ESTADIA – auxiliar o intercambista no 

processo de registro na Polícia Federal e demais órgãos. O 

aluno estrangeiro tem um mês para regularizar seu status no 

Brasil. Após este prazo, incidirá uma multa por cada dia de 

atraso. É aconselhável que o Amigo USP acompanhe o 

intercambista à Polícia Federal e o ajude na questão da 

documentação, uma vez que o site da Polícia Federal está 

disponível apenas em português. Para mais informações, 

consulte nosso manual de orientação para emissão da CRNM 

– Carteira de Registro Nacional Migratório.

• ORIENTAÇÃO ACADÊMICA – auxiliar o intercambista em 

questões acadêmicas e práticas na Unidade e na USP: 

fornecer orientações sobre disciplinas, professores, bibliotecas, 

Centro Acadêmico, Atlética, sala pró-aluno, wi-fi, xerox, 

Circular, CEPEUSP, entre outros.

http://www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/junho2018_ifriends-manual.pdf


USP IFRIENDS E TUTORIA DE ALUNO 

ESTRANGEIRO NA FEUSP

Atividades de um Ifriend:

• IDIOMA – auxiliar o estrangeiro com a língua 

portuguesa.

• INTEGRAÇÃO CULTURAL – indicar opções em 

questões práticas, como ensiná-lo a usar o 

transporte público, ir ao banco, aos correios, 

comprar um chip de celular. Além disso, 

acompanhá-lo em eventos culturais: cinemas, 

exposições, teatros, festas, entre outros. Essas 

atividades de integração favorecerão a adaptação 

do intercambista à cultura e ao cotidiano brasileiro 

rápida e proveitosamente.



USP IFRIENDS E TUTORIA DE ALUNO 

ESTRANGEIRO NA FEUSP

Tutoria de aluno estrangeiro na FEUSP

• As atividades poderão as mesmas do Ifriend, dentro da 

possibilidades de cada um.  Com a vantagem de ajudar um 

aluno da mesma instituição e de:

Juntamente com a seção de estágio, o tutor FEUSP terá direito 

às horas para estudos independentes na entrega de um 

relatório na CCInt com o detalhamento das horas gastas, 

conforme abaixo:

a) até 60h (por semestre), 180h no total, para os que 

ingressaram a partir de 2016;

b) até 30h por semestre, 90h no total, para os que ingressaram 

até 2017. 



MEMBROS DA CCINT-FEUSP

 Presidente:

 Profa. Dra. Ana Luiza Jesus da Costa

 Vice-Presidente:

 Profa. Dra. Carla Biancha Angeluci

 Membros:

 Prof. Dr. Maurilane de Souza Biccas

 Prof. Dr. Marcos-Sidney Eusébio

 Secretária da Comissão:

 Vanessa de Lima Carvalho
E-mail: ccint.fe@usp.br
Telefone: +55 (11) 3091-2067



CONTATO - CCINT - FEUSP

CCInt-FE : ccint.fe@usp.br

Fone: 3091 2067

Sala 19 – bloco B – 1º andar

Horário de atendimento: 

 Segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h30 

às 17h30

mailto:ccint.fe@usp.br

