
Resultado Final – Editais FE Nºs 1277/1276/1275

Retificação em 28.05.2020
O período de realização do intercâmbio das (os) candidatas (os) abaixo foi transferido do 2º semestre de 2020

para o 1º semestre de 2021, devido a pandemia de COVID-19.

Anunciamos o resultado final dos editais FE, de acordo com os critérios abaixo:

• Desempenho acadêmico com base no histórico escolar. 
• Análise do currículo Lattes e do Plano de Estudos 
• Avaliação Socioeconômica 

As (os) candidatas (os) melhores classificadas (os) terão prioridade na escolha das instituições estrangeiras, de 
acordo com suas opções de prioridade. Infelizmente para algumas instituições não há vagas para todos (conferir 
no edital). Neste caso, a (a) candidata (o) que não conseguir a vaga, terá  que optar pela próxima instituição.

Nº Candidato (a) Universidades escolhidas

1º 8922559 Universidad de Playa Ancha

2º 10295930 Siauliai University, Univerza v Ljubljani, University of Warsaw, Un. A. J. Camacho, Universidad 
de Veracruzana, Universidad P. N. F. Morazán,  Escola SPF Frassinetti, Universidade do Minho  e 
Universidade de Lisboa

3º 9876060 Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Escola SEP Frassinetti, Universidad .H. 
Cristiano e Universidad de Los llanos

4º 10735590 Escola SEP Frassinetti , Siauliai University, University Warsaw e Univerza v Ljubljani

5º 10263354 Siauliai University

6º 10296222 Escola SEP Frassinetti

7º 10513515 Siauliai University

8º 10735200 Hankuk University e University of Warsaw

9º 10735346 Mary Immaculate College

10º 10735242 Univerza v Ljubljani e Universidade Do Minho

11º 9791879 Escola SPFrassinetti, Universidade de Lisboa, Universidade do Minho, Siauliai University e 
University of Warsaw

12º 10735030 Siauliai University

13º 10263041 Universidade Nova de Lisboa, Escola SEP Frassinetti, Siauliai University, Ins. Un. A.J.Camacho e
U. Humanismo Cristiano

14º 10735047 Siauliai University, University of Warsaw e Univerza v Ljubljani

15º 10735120 Univerza v Ljubljani, Siauliai University e University of Warsaw



16º 9791611 Escola. S.P. Frassinetti

17º 10735454 Siauliai University, Escola SP Bengo e Universidade Eduardo Mondlane

Indeferidos por não estarem de acordo com o requisitos do edital:

Candidato (a) Motivo

Nº USP 10392251 Plano de estudos sem assinatura de docente

Nº USP 3222692 Nota normalizada abaixo de 5.
Não anexou o Histórico, Currículo Lattes e o certificado de proficiênicia

Nº USP 10296264 Nota normalizada abaixo de 5

Destacamos que ao confirmar interesse pelas vagas, os candidatos concordam com os termos deste Edital, bem como 
estão cientes da situação de excepcionalidade provocada pelo agravamento da pandemia de COVID-19, a saber: 

 As IES estrangeiras de destino dos candidatos aprovados estão, neste momento, com as aulas presenciais suspensas, 
porém prosseguindo as atividades didáticas por Ensino à Distância; 
 Até a presente data, nenhuma IES estrangeira em questão suspendeu ou adiou os prazos de candidatura ao intercâmbio
e nem se manifestou se o início do próximo semestre está mantido, conforme o calendário acadêmico. Entretanto, 
devido ao funcionamento parcial das IES estrangeiras e às constantes novas orientações que estão sendo enviadas, não 
há como prever se haverá mudanças que eventualmente possam causar demora na análise das candidaturas e atraso na 
emissão das cartas de aceite; 
Alguns consulados poderão suspender temporariamente a emissão dos vistos; 
 Alguns países fecharam suas fronteiras para a entrada de estrangeiros temporariamente e voos estão sendo cancelados;
  De acordo com as novas medidas de restrição sobre o coronavírus divulgadas pela Reitoria da USP em 16.03.2020, 
que passaram a valer a partir de 17 de março (terça-feira): “Ficam suspensas as viagens acadêmicas de discentes, 
docentes, pós-doutorandos e funcionários programadas ao exterior. (...) Quando as autoridades sanitárias estabelecerem 
novas diretrizes, as ações elencadas nesta mensagem serão revistas e novas medidas poderão ser adotadas”; 
 Essas medidas restritivas poderão não estar mais vigentes nos próximos dias, contudo, outras poderão ser 
determinadas pelas respectivas autoridades. A CCInt-FE fará o que estiver ao seu alcance para dar o suporte necessário 
aos estudantes, porém não se responsabilizará por eventuais prejuízos que vierem a ter diante dos acontecimentos.
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