
  

1 / 4 

 

Faculdade de Educação da      

Unversidade de São Paulo 

       (FEUSP) 
 

                 Programa de Intercâmbio de Alunos 
 

 

CONTATO 

Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade de Educação – 

 CCInt-FE 

Av. da Universidade, 308 – Cidade Universitária - Butantã 
Cep: 05508-040 – Cidade Universitária – São Paulo/SP – Brasil 
 
Telephone: +55 11 3091-2067 

E-mail: ccint.fe@usp.br 

Sites e Facebook: 

http://www4.fe.usp.br 

https://www.facebook.com/feuspoficial 

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

https://www.facebook.com/ccint.feusp/ 

ANO ACADÊMICO 

Primeiro semestre: Fevereiro a junho 
Julho: férias de inverno 

Segundo semester: Agosto a Dezembro 
Janeiro: férias de verão 

INDICAÇÕES E PRAZO 

PARA CANDIDATURAS 

Primeiro semestre: Fevereiro a junho: até 15 de novembro 
 

Segundo semestre: Agosto a Dezembro: até 15 de junho 
 

Observação: Estudantes de pós graduação (mestrado e de doutorado) que desejam 
apenas realizar os seus projetos de pesquisa, mas não pretendem assistir disciplinas, 

poderão se inscrever ao longo do ano. Para o ingresso acima de 3 meses, o aluno 

será registrado como estudante de intercâmbio de pós-graduação. 

 

REQUISITOS DO IDIOMA 

É importante que os alunos conheçam a língua portuguesa porque todas as aulas de 
graduação e a maioria das aulas de pós-graduação oferecidas na Universidade de São 
Paulo são ensinadas em português, de qualquer forma, não exigimos um certificado de 
proficiência. 
 
• A USP oferece curso de português on-line gratuito (nível básico A1) para todos os 
estudantes de intercâmbio, assim que aceito. O aluno poderá começar o curso antes que 
ele chegue no Brasil. 
 
• FEUSP oferece gratuitamente Assessoria línguistica para aprendizagem de português 
(Centro de Estudos e Pesquisa em Ensino de Linguagem - CEPEL). 
 
•Em relação às aulas de português presenciais, o Centro de Línguas da Faculdade de 
Filosofia, Ciências Humanas e Ciências Humanas (Centro de Línguas da FFLCH) oferece 
um curso pago para estrangeiros  (http: //clinguas.fflch.usp. br). 

http://www4.fe.usp.br/
https://www.facebook.com/feuspoficial
http://www4.fe.usp.br/internacional/apresentacao
https://www.facebook.com/ccint.feusp/
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ADMISSÃO COMO ALUNO 

DE INTERCÂMBIO 

Os estudantes de intercâmbio de graduação podem assistir disciplinas na FEUSP por 
um semestre. Este período pode ser prorogado para mais um semestre, se previamente 
autorizado pela instituição de origem e pela FEUSP. 

Os estudantes de intercâmbio de pós-graduação podem fazer estágios na FEUSP de 
três a doze meses. Este período pode ser prorrogado até mais doze meses se 
previamente autorizado pela instituição de origem e pela FEUSP. 

O pedido de prorrogação deverá ser solicitado a cada semestre. 
 

Uma vez que o pedido é enviado e aceito pela FEUSP, será enviada uma mensagem ao 
aluno por e-mail contendo informações gerais e a Carta de Aceitação. 

Indicação e Procedimetos de 

Candidatura 

ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

 

1. Indicação: A indicação 

deverá ser efetuada pelo 

Escritório Internacional da 

Instituição de origem do aluno, 

enviando o Application Form 

preenchido para o e:mail:  
ccint.fe@usp.br 

 

2. Candidatura: Uma vez 

indicado, o aluno de graduação 

receberá um e-mail com o link 

para completar a sua 

candidatura on-line, anexando a 

documentação exigida na 

plataforma on-line: Sistema 

Mundus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicação e Procedimentos de 

Candidatura 

- ALUNOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO- 
 

O responsável pelo 

intercâmbio de estudantes 

ou o próprio aluno na 

universidade de origem 

indica seus alunos de pós-

graduação e envia toda a 

documentação por e-mail 

para o endereço 

ccin.fe@usp.br 

ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

Documentos a serem submetidos “.pdf” formato 

em Português, Inglês e Espanhol 

Nomeação: 
1. Application form com um Plano de Estudo, incluindo as disciplinas que o 

candidato pretende assistir na FEUSP (verificar informações sobre programas, 
disciplinas e horários no catálogo da universidade 
https://uspdigital.usp.br/mundus > Undergraduate Course / Module Catalogue), 
as mais recentes em: http://www4.fe.usp.br/graduacao/apoio-ao-aluno/horario-
das-disciplinas 

 

Candidatura: 

 - Application Form preenchido e assinado; 
1. - Carta de recomendação escrita por um professor da universidade de origem; 
2. - Uma foto (tamanho cm 3×4); 
3. - Histórico escolar da instituição de origem (assinado e carimbado pela instituição de 

origem); 
4. - Copia do Passaporte. 

  

ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO  

- Documentos a serem submetidos no formato “.pdf” 
 
 
 
 
 

- Application Form preenchido e assinado; 
- Uma carta de recomendação (em Português) do professor orientador da Universidade 
de Origem dirigida ao professor orientador da FEUSP; 
- Carta da sua universidade de origem comprovando como estudante de pós-graduação; 
- Plano de pesquisa (em português) com data de início e término; 
- Cronograma de atividades (em português) que realizará na FEUSP; 
- Cópia do passaporte 

mailto:ccint.fe@usp.br
mailto:ccin.fe@usp.br
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/internacional/application-form-school-of-education-undergraduate-student.doc
https://uspdigital.usp.br/mundus
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/en/formulario-estrangeiro-atual.doc
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/internacional/application-form-school-of-education-graduate-students.doc
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ANTES DE CHEGAR AO 

BRASIL 

 

Documentos que devem ser providenciados 
 

1. Passaporte com Visto Temporário de Estudante (tipo IV ou MERCOSUL): 
Todos os estudantes de intercâmbio que chegam ao Brasil por um período de tempo 
precisam obter um visto antes de viajar. 
Para residir legalmente no Brasil durante o período de estudo pretendido e para se 
inscrever em disciplinas, os estudantes estrangeiros devem obter um visto de estudante 
(tipo IV ou MERCOSUL) da Embaixada ou Consulados do Brasil. Mais informações 
podem ser encontradas em http://www.itamaraty.gov.br. 
 
Os estudantes devem observar que os requisitos do visto podem mudar de tempos em 
tempos. 
Não é possível que estudantes estrangeiros estejam formalmente matriculados na USP 
com apenas visto de turista, nem é possível alterar o tipo de visto, uma vez que o aluno 
já esteja no Brasil por um visto vizinho. 
 

2. Os estrangeiros podem obter um documento chamado CPF - Cadastro de Pessoas 

Físicas na Embaixada ou Consulados do Brasil no mesmo dia do visto de estudante, o 
documento é importante para: obter um cartão de ônibus e metrô de estudantes (50% de 
desconto), abrir uma conta bancária; comprar chip de celular e realizer compras on-line 
Caso não seja possível tirar este documento no seu país de origem, existe a possibilidade 
de tirar no Brasil, mas o procedimento é um pouco mais demorado. 

DATA DA CHEGADA 

Recomendamos que os alunos cheguem ao Brasil com pelo menos duas semanas antes 
das aulas iniciarem na FEUSP, para buscarem moradia, conhecerem a cidade  e 
providenciar a documentação necessária para estrangeiro. 

APÓS A CHEGADA 

Uma vez no Brasil, os estudantes estrangeiros devem se dirigir à CCInt-FE (Comissão de 
Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade de Educação) para apresentar seus 
passaportes com o visto de estudante (tipo IV ou MERCOSUL) e receber as instruções. 

Para se manter legalmente no Brasil, é obrigatório que os estudantes tenham um 

cartão de identidade (RNE) estrangeiro válido emitido pela Polícia Federal brasileira. 
Por favor, visite o site da Polícia Federal Brasileira para mais informações. 

 
Geralmente organizamos uma Recepção aos estudantes estrangeiros de boas-vindas 
durante a primeira semana da aula. 
 

IMPORTANTE:  Estudantes não são permitidos trabalhar no Brasil.. 

TAXAS E ACOMODAÇÃO 

Taxas: 

USP é uma Universidade pública e gratuita que não cobra nenhuma taxa acadêmica de 
seus alunos e de alunos estrangeiros. 
 

Acomodação: 

 A Universidade de São Paulo não oferece acomodação para estudantes 
estrangeiros.  No guia do aluno (item 8), há algumas sugestões de acomodação 
na cidade. 

http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/en/guia-ccint-fe-03.10.pdf 
 

FACILIDADES NA USP 

A USP oferece aos estudantes de intercâmbio acesso Wi-Fi, bibliotecas, transporte dentro 
do CAMPUS Butantã, museus, centro esportivo, cafeterias e restaurantes. 

USPIfriend 

É um programa em que estudantes voluntários da USP podem ajudar estudantes 
estrangeiros com as seguintes atividades: 

• Assistência na procura de acomodação/alojamento; 

• Recepção no aeroporto; 

• Documentos de assistência para estrangeiros; 

http://www.itamaraty.gov.br/
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/en/guia-ccint-fe-03.10.pdf
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• Orientação acadêmica; 

• Assistência com a língua portuguesa. 

Estudantes estrangeiros recomendados pela universidade de origem podem se 
inscrever no programa. 

Alimentação 

A Universidade de São Paulo oferece alimentação para todos os alunos matriculados. 
Cada refeição custa: Café da manhã R$ 0,50. Almoço R $ 2,00 Jantar R $ 2,00. 

INFORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR 

 

FEUSP 
http://www4.fe.usp.br 

https://www.facebook.com/feuspoficial 

Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da Faculdade de Educação 

 (CCInt-FE) 

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

https://www.facebook.com/ccint.feusp/ 
 
USP iFriends 
http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/usp-ifriends 
 

Bibliotecas da USP 
http://www.sibi.usp.br 

Biblioteca da  FEUSP 

http://www4.fe.usp.br/biblioteca/apresentacao 
 
Museus da USP 
http://www5.usp.br/en/extensao/museus 
 
Museus da FEUSP: 

http://www.meb.fe.usp.br 
 

SAS-Restaurantes da USP (“bandejão”) 
http://sites.usp.br/sas/todos-os-restaurantes-2 
 

CEPEUSP – Clube de Práticas Esportivas da USP 
http://www.cepe.usp.br 
 

Guia para alunos estrangeiros 
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/en/guia-ccint-fe-03.10.pdf 
 

Polícia Federal Brasileira 
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro 
 
Transporte na cidade de São Paulo 
SPTrans (bus) 
http://www.sptrans.com.br 
Mapa do metro e trem de São Paulo 
http://www.metro.sp.gov.br/pdf/mapa-da-rede-metro.pdf 
 

Lazer, cultura e turismo em São Paulo 
Site official  de turismo em São Paulo: http://www.cidadedesaopaulo.com 
São Paulo Turismo: http://www.sp-turismo.com 
Visite São Paulo: http://www.visitesaopaulo.com 

Março, 2018. 

http://www4.fe.usp.br/
https://www.facebook.com/feuspoficial
http://www4.fe.usp.br/internacional/apresentacao
https://www.facebook.com/ccint.feusp/
http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/usp-ifriends
http://www.sibi.usp.br/
http://www4.fe.usp.br/biblioteca/apresentacao
http://www5.usp.br/en/extensao/museus/
http://www.meb.fe.usp.br/
http://sites.usp.br/sas/todos-os-restaurantes-2/
http://www.cepe.usp.br/
http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/en/guia-ccint-fe-03.10.pdf
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro
http://www.sptrans.com.br/
http://www.metro.sp.gov.br/pdf/mapa-da-rede-metro.pdf
http://www.cidadedesaopaulo.com/
http://www.sp-turismo.com/
http://www.visitesaopaulo.com/

