UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
COMISSÃO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E NACIONAL
CCInN-FD

INTERCÂMBIO LMU (ALEMANHA)
EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS DA FDUSP PARA O
INTERCÂMBIO NA UNIVERSIDADE DE MUNIQUE EM 2018
A LMU, Munique, Alemanha, em convênio com a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por
sua COMISSÃO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (CCInt-USP) e sua FACULDADE
DE DIREITO, oferecerá 10 vagas, para que alunos do curso de graduação da Faculdade de
Direito da USP freqüentem dois semestres na Universidade Ludwig Maximilian de Munique
(início em fevereiro de 2018 até março de 2019).

REQUISITOS:
Poderão se inscrever alunos matriculados no curso de graduação da FDUSP que tenham
conhecimentos da língua alemã (B1 ou mais). A comprovação dos conhecimentos de idioma
será baseada na nota do teste online de alemão Onset (antes chamado Ondaf), não mais
antigo do que 2015. Portanto, aceitaremos testes Ondaf realizados em 2015 ou 2016 (quem
já possui o teste nestes anos, não precisa realizar o que será aplicado na FDUSP em
22/08/17).
Um teste Onset será aplicado no dia 22/08/17 – terça-feira (em duas turmas: as 13h00 e
as 13h50), na Sala de Informática da FDUSP (1º andar intermediário – Prédio Anexo).
Informe-se que só poderão participar do teste Onset alunos regularmente matriculados na
FDUSP e que pretendem se inscrever nesse Edital para o intercâmbio na Universidade de
Munique (e também em futuros editais internos da FDUSP para universidades alemãs).Para
participar do teste Onset é necessário registro prévio no site www.onset.de, seguindo as
instruções da carta anexa a este Edital.

Os interessados ao programa de intercâmbio na Universidade de Munique deverão ter
cursado ao menos 06 (seis) semestres do curso de graduação (quando da ida à Alemanha),
ou seja, só podem se inscrever alunos cursando atualmente o terceiro ou quarto anos
(alunos do quinto ano não podem se inscrever, pois no momento da viagem já estarão
formados). Os candidatos devem apresentar, também, bom desempenho acadêmico.
DOCUMENTOS:
No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 1)
comprovante de ter finalizado o ensino médio, 2) Histórico Escolar atualizado (original ou
impresso do Sistema Júpiter); 3) Formulário de Inscrição preenchido (disponível em
www.direito.usp.br, junto a este Edital, em “Oportunidades Acadêmicas” – anexar foto 3x4);
4) Curriculum Vitae (em português); 5) Certificado Ondaf e 6) Carta de Motivação (em
português), na qual deverá informar, detalhadamente, as razões pelas quais se interessa
em estudar Direito no exterior, o porquê em escolher a Alemanha para realizar seus
estudos, o valor que será para a sua formação, bem como apresentar uma ideia geral sobre
o tipo de atividade ou posição a ser alcançada depois de participar deste intercâmbio (algo
entre 3 no máximo 5 páginas).
INSCRIÇÕES:
o
As inscrições serão recebidas pela CCInN-FD, localizada no 5 andar do Prédio Anexo da
FDUSP, de 16/08/17 até o dia 31/08/17, das 10h30 às 13h, e das 15h às 18h30.
Haverá análise documental e seleção realizada por um docente da FDUSP (a confirmar), e
eventualmente poderá ser agendada entrevista, a ser divulgada via email aos inscritos.
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CLASSIFICAÇÃO:
A classificação final dos candidatos selecionados será concluída com base nos seguintes
ítens: A) média ponderada do curso de graduação; B) curriculum vitae, análise dos
documentos apresentados, inclusive a carta de motivação; C) nota do exame de proficiência
na língua alemã (teste Ondaf).

INSCRIÇÂO DEFINITIVA:
Os selecionados têm que efetuar sua inscrição definitiva através de uma plataforma on-line
da LMU em outubro (serão informados em momento oportuno).

CUSTOS:
A LMU, como faculdade pública, não cobra study fees.
O pacote de serviços para participantes do programa (fornecido pelo IUCM, uma associação
não-lucrativa, responsável pelo programa há mais de dez anos) custa 1.500,00 Euro*.
O valor inclui (veja tb. o calendário na página 3):


oficínas “método científico” e preparação para provas



aulas de alemão técnico durante o semestre



um Programa de orientação



um curso de alemão intensivo no início do intercâmbio



um curso preparatório e a taxa da prova Test DaF*
(*obs.: o Test DaF não é a mesma coisa do que o OnDaF, o Test DaF é uma prova
muito mais complexa para comprovar que está capaz de estudar na Alemanha; para
quem já está na posse desse certificado, o preço do pacote é reduzido no valor de
250 Euro).



acompanhamento e informações



excursões turísticas: p. ex. ao palácio de Neuschwanstein, à Berlin



excursões científicas: p. ex. a Karlsruhe, a sede do Tribunal Constitucional Federal
(TCFA) e outros Tribunais Superiores
participação na conferência da Associação de Juristas Alemanha-Brasil (DBJV) que
ocorre em novembro ( http://www.dbjv.de/dbjv-high/pt/index.htm )



Além disso, os participantes têm que bancar custos de approx. 5.000 Euros/ano para:


alojamento na moradia estudantil da LMU (Studierendenwohnheim)



a taxa para a organização estudantil da LMU (Studierendenwerk)



um bilhete de transporte público para os dois semestres,
válido na “Grande Munique” (Semesterticket)



um plano saúde especial para alunos do exterior (Auslandskrankenversicherung)

Datas de pagamento:
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A taxa de serviços de 1.500 Euros tem que ser paga antes do começo do programa;
Pagamentos semestrais: transporte público (Semesterticket) e Studentenwerk
Pagamentos mensais, sobretudo a moradia e o plano saúde

CUSTO DE VIDA EM MUNIQUE (ESTIMADO):
Como Munique é uma cidade com custos de vida elevados, é recomendável calcular com
gastos mensais acima de 400 Euro (≈ 5000 Euro para o ano inteiro).
Fonte:
http://www.studentenwerk-muenchen.de/fileadmin/studentenwerkmuenchen/publikationen/broschueren/stwm_faltblatt_sozialerhebung_web.pdf

Calendário acadêmico do programa em 2018*
1. Chegada , com traslado do aeroporto (fevereiro)
2. Fase de orientação (fevereiro, 20 aulas)
3. Curso preparatório (março, 90 aulas)
4. Semestre de verão (abril a julho)
5. Curso de idioma durante o semestre::
Alemão técnico: maio a julho (40 aulas)
6. Excursão a Karlsruhe (julho)
7. Workshop “método científico“ (julho)
8. Excursão a Berlin (julho)
9. TestDaF: Curso preparatório (setembro) &
TestDaF (Prova ): setembro
10. Semestre de inverno (outubro de 2018 a fevereiro de 2019)
11. Workshop “como escrever uma boa prova“ (novembro)
12. Final de dezembro: Excursão, festa de Natal, despedida.
13. Provas (Certificado**) (janeiro e fevereiro de 2019)
14. Volta ao Brasil (final de fevereiro / início de março de 2019).

*O programa ainda é sujeito a pequenas alterações.
** O certificado já conta como parte do LL.M de Munique e permite voltar e concluir o LL.M
dentro de mais um ano somente!
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