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Edital de Instruções FDUSP 2018
Processo seletivo para indicação de estudantes
de graduação da FDUSP à Bolsa Mérito
referente ao Edital 840/2018 – Programa de
Bolsas de Intercâmbio Internacional para Alunos
de Graduação USP.

Está lançado, no Sistema Mundus, o Edital 840/2018 – “Programa de Bolsas de
Intercâmbio Internacional para os Alunos de Graduação da USP”.

Conforme o referido Edital, a FDUSP possui 14 cotas, sendo 7 especificamente
destinadas para alunos vinculados a programa de Iniciação Científica (IC) ou Iniciação
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (ITI) e outras 7 destinadas a alunos
vinculados ou não a programa de IC ou ITI, compreendendo alunos que farão
intercâmbio no segundo semestre de 2018 ou também no primeiro semestre de 2019.

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), e que serão seguidos pela FDUSP. 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, em Instituições de Ensino
Superior (IES) estrangeiras com convênios vigentes com a FDUSP ou a USP, exceto
aquelas localizadas nos domínios da América Latina e do Caribe, da Espanha e de
Portugal.

Aos alunos aprovados em Editais FDUSP ou AUCANI, a inscrição para a Bolsa
Mérito (Edital 840/2018) será realizada pessoalmente na CCInN/FD (5. Andar –
Prédio Anexo) até o dia 02 de maio de 2018, das 10h30 às 18h. A previsão para o
resultado é o dia 09 de maio (a CCInN/FD irá, até o dia 10 de maio, inscrever os
alunos selecionados no Sistema Mundus, conforme instruções do Edital 840/2018, e a
AUCANI, após conferência de dados, divulgará o Resultado Final Oficial no dia 14 de
maio de 2018)1.

Para a inscrição na CCInN/FD, trazer pessoalmente os seguintes documentos:

1. Comprovante de Indicação de Intercâmbio preenchido (Anexo II do Edital
840);
1.1.

Aos alunos que foram selecionados por Editais da FD, é obrigatória a
assinatura, no “Comprovante de Indicação de Intercâmbio”, de qualquer
docente membro da Comissão de Graduação. A lista pode ser obtida em:
www.direito.usp.br/graduacao/graduacao_comissao_01.php 2.

1.2.

Aos alunos que foram selecionados por Editais AUCANI, dispensa-se a
assinatura de professor membro da CG no “Comprovante de Indicação de
Intercâmbio”, e devem trazer ainda cópia do resultado de Edital AUCANI
apresentando identificação do estudante selecionado.

2. Histórico Escolar (pode ser impresso do Sistema Júpiter);
3. Curriculum Vitae;
4. Registro de IC ou ITI no Sistema Atena (somente para aqueles candidatos
concorrentes às vagas vinculadas a projeto de Iniciação Científica ou ITI;
solicitar em tempo hábil o registro e o referido documento junto à Comissão de
Pesquisa da FDUSP – 5º andar – Prédio Anexo).

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 840/2018 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.

1

Conforme instruções presentes no Edital 840/2018 AUCANI, eventuais alunos contemplados com a
Bolsa Mérito e que farão intercâmbio no 1º semestre de 2019 serão inscritos pela CCInN/FD no
Sistema Mundus entre os dias 20 a 24 de agosto de 2018, assim como uma Lista de Suplentes.
2

É de total responsabilidade do aluno a obtenção da referida assinatura junto a um docente membro da
CG.

