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Processo seletivo para indicação de estudantes
de graduação da FDUSP à Bolsa Mérito
referente ao Edital AUCANI 697/2017 –
Programa
de
Bolsas
de
Intercâmbio
Internacional para Alunos de Graduação USP.
Está lançado, no Sistema Mundus, o Edital 697/2017 – “Programa de Bolsas de
Intercâmbio Internacional para os Alunos de Graduação da USP”, sendo 110 bolsas
para toda a universidade, no valor de R$20.000,00.
Neste sentido, leiam atentamente ao referido Edital para verificar se atendem aos
requisitos gerais determinados pela AUCANI (Agência USP de Cooperação Acadêmica
Nacional e Internacional). O estudante de graduação deve ter sido aprovado e indicado
para intercâmbio por meio de seleção pela Unidade USP de origem ou por edital da
AUCANI, para realização de intercâmbio no primeiro semestre de 2018.
Conforme previsto no Edital 697/2017, as Instituições de Ensino Superior (IES)
estrangeiras de destino devem ser conveniadas (convênios vigentes) com a FDUSP ou a
USP, exceto aquelas localizadas nos domínios da América Latina e do Caribe, da
Espanha e de Portugal e as que tenham origens nessas regiões (possuam campus/campi
além-fronteiras). Tendo em vista essas afirmações, e também o fato de que alguns
convênios da FDUSP encontram-se expirados e em processo de renovação (e portanto
tais universidades conveniadas não podem ser associadas às Bolsas Mérito, mesmo
havendo a possibilidade do intercâmbio), somente podem se inscrever os alunos
selecionados pelos Editais de Intercâmbio da FDUSP referentes às seguintes
universidades estrangeiras com convênios atualmente vigentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

UNIVERSIDADE DE PASSAU
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
YONSEI UNIVERSITY
UNIVERSIDADE DE GLASGOW
UNIVERSIDADE DE MIAMI
UNIVERSIDADE JEAN MOULIN – LYON 3
UNIVERSIDADE DE NANTES
PROGRAMA PITES (Univ. de Lyon 2, Lyon 3 e Saint Etienne)
ERASMUS UNIVERSITY OF ROTTERDAM (Holanda)
UNIVERSIDADE DE LEIDEN
UNIVERSIDADE DE BOLONHA

12.
13.
14.
15.
16.
17.

UNIVERSIDADE DE CAMERINO
UNIVERSIDADE DE SASSARI
UNIVERSIDADE DE LUXEMBURGO
UNIVERSIDADE DE ZURIQUE
UNIVERSIDADE DE LAUSANNE
UNIVERSIDADE DE LUCERNE

Aos alunos já aprovados em Editais FDUSP ou AUCANI, a inscrição para a Bolsa
Mérito (Edital 697/2017) será realizada pessoalmente na CCInN/FD (5. Andar – Prédio
Anexo) de 01 de setembro até as 17h00 do dia 11 de setembro de 2017, trazendo os
seguintes documentos escaneados (em um único arquivo pdf, tamanho máximo de
2MB) para a CCInN/FD realizar a inscrição no Sistema Mundus:
1. O “Comprovante de Indicação de Intercâmbio” preenchido em sua totalidade e
com assinatura de qualquer professor membro da Comissão de Graduação da
FDUSP (somente aos selecionados para intercâmbio nos Editais da FDUSP, e
disponível junto com esse Edital no site da FDUSP, em “Oportunidades
Acadêmicas”). Para aqueles alunos selecionados por Edital da AUCANI, basta o
resultado de Edital da AUCANI apresentando identificação do estudante
aprovado/selecionado, dispensando-se o “Comprovante de Indicação de
Intercâmbio” acima mencionado
2. Ementas das disciplinas pretendidas no exterior (é de inteira responsabilidade do
candidato a obtenção destes documentos junto à universidade estrangeira,
podendo ser apresentadas ementas extraídas da página oficial na internet ou
fornecidas por email pela universidade estrangeira);
3. Certificado de idioma (o mesmo apresentado nos editais de intercâmbio)
Em hipótese alguma aceitaremos inscrições fora do prazo e/ou com documentos
faltantes, e é de inteira responsabilidade do candidato estar ciente das normas impostas
no Edital AUCANI 697/2017 e das instruções da FDUSP presentes nas linhas acima.
Este Edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações, emendas ou revogação,
enquanto não consumada a providência ou o evento que lhe couber respeito. Não caberá,
ainda, recurso após a divulgação do resultado deste edital.
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