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

São Paulo, 29 de março de 2018

EDITAL (2018-2019)

INTERCÂMBIO NA UNIVERSIDADE DE
LUXEMBURGO (nível: mestrado)
A Universidade de Luxemburgo, em convênio com a FACULDADE DE DIREITO
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, oferece 2 (duas) vagas para intercâmbio de
alunos de mestrado da FDUSP, para cursar um semestre acadêmico (winter semester
– setembro de 2018 a fevereiro de 2019) em qualquer programa de Master oferecido
pela instituição estrangeira na área do Direito.
Maiores informações sobre os programas Masters em Direito podem ser obtidas em:
< http://wwwen.uni.lu/formations/masters>. Para eventuais dúvidas específicas,
contatar a Dra. Dana Pleskotova, pelo email: <dana.pleskotova@unilu.lu>.
Adicionalmente, uma Bolsa de Estudos no valor de 500 Euros mensais (do Ministry
of Foreign Affairs, de Luxemburgo) será oferecida ao primeiro colocado, juntamente
com alojamento em moradia estudantil (o aluno deverá arcar com custos de seguroresidência e depósito fiança reembolsável)1.

INSCRIÇÕES:
As inscrições serão recebidas até o dia 09 de abril de 2018 pela CCInN/FD
exclusivamente via email para <ccinnfd@usp.br>, com o assunto “Intercâmbio –
Mestrado – Luxemburgo”, apresentando-se os seguintes documentos (anexar em pdf,
legível, na ordem numérica a seguir, e separadamente):
1. Ficha de inscrição preenchida, com uma foto 3x4. A ficha pode ser obtida em
www.direito.usp.br (em “Oportunidades Acadêmicas”), e a foto pode ser
escaneada e impressa junto à ficha (pode ser em preto e branco).
2. Histórico Escolar da graduação;

1

A possibilidade de uma segunda Bolsa de Estudos está sendo averiguada pela Universidade de
Luxemburgo, que nos comunicará em breve. A mesma nos solicita que os alunos selecionados
efetivamente se comprometam com a participação no intercâmbio (com ou sem bolsa), tendo em vista
que desistências futuras implicam em perda de vaga e na impossibilidade de indicação de um novo
aluno.
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3. Ficha do aluno (obtida no sistema Janus), onde consta os dados gerais do
candidato e as matrículas existentes;
4. Curriculum Vitae (não deixar de inserir todos os dados de contato);
5. Carta de Motivação e Plano de Estudos, no qual deverá informar as
razões/motivações pelas quais se interessa em estudar na universidade
estrangeira, mencionar as disciplinas que pretende cursar, e o valor desse
programa de intercâmbio na sua formação (máximo de 5 páginas);
6. Certificado de língua francesa e/ou inglesa que comprove nível intermediário
alto (no mínimo, o nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para
Línguas). Serão aceitos exames de proficiência oficiais (DELF, DALF, TCF,
TOEFL, IELTS, Cambridge...), ou também comprovantes de língua emitidos por
instituições reconhecidas (escolas e institutos de idiomas). Não serão aceitas
declarações emitidas por professores particulares.

SELEÇÃO:
A totalidade dos documentos entregues será apreciada comparativamente por docente
da FDUSP, a ser definido, e a previsão para o resultado final, a ser divulgado a todos
os inscritos via email, será em 13 de abril de 2018. Dois suplentes serão também
selecionados, para eventuais casos de desistência e possibilidade de indicação à vaga.

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Serão automaticamente desclassificados aqueles que não apresentarem a totalidade
dos documentos solicitados, apresentarem documentos ilegíveis, e sob hipótese
alguma aceitaremos inscrições fora do prazo ou documentação faltante fora do prazo.
Informe-se ainda que a aceitação final é realizada pela universidade estrangeira, após
seleção e indicação pela FDUSP, e qualquer informação acerca das regras e
procedimentos adotados pelas universidades estrangeiras podem sofrer eventuais
alterações, antes não previstas quando da publicação desse Edital, dado o
dinamismo/mudanças das normas estabelecidas pelas universidades estrangeiras
parceiras.
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