752/2017 - EDITAL UNIFICADO
MOBILIDADE INTERNACIONAL PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO
(1º SEMESTRE DE 2018)
Retificado em 01/09/2017

Período de inscrição: DE 23 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2017
A FFLCH anuncia a abertura do edital para seleção de estudantes de graduação para intercâmbio em universidades
conveniadas com esta Faculdade.
1. DA INSCRIÇÃO
1.1 Local de inscrição:
- As inscrições deverão ser realizadas de 23 de agosto a 04 de setembro de 2017, até as 23h59, exclusivamente via
internet, através do Sistema Mundus (na área de acesso público, não é necessário login – Menu Editais > Alunos de
Graduação > Unidade Responsável: FFLCH).

1.2 Pré-requisitos gerais para inscrição:
- No momento da inscrição, estar regularmente matriculado no bacharelado e ter cumprido no mínimo 20% dos
créditos do curso;
- Possuir média “limpa” (sem reprovações) acima de 7,0;
- Não ter intercâmbio em aberto.
- Havendo edital de bolsa de estudos da AUCANI (Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e
Internacional), além dos critérios acima, deverão ser seguidos, também, os requisitos estabelecidos no edital.
1.3 Documentos necessários no ato da inscrição (Sistema Mundus):
- Formulário de inscrição (disponível no Sistema Mundus para download);
- Comprovante de indicação para intercâmbio (disponível no Sistema Mundus para download - anexar o arquivo
em formato Word (.doc). O aluno deverá preencher as informações para todas as opções de universidades.
- Plano de estudos, em português, descrevendo o interesse acadêmico do aluno;
OBS: Os planos de estudo (das três opções de universidades) deverão estar num arquivo único PDF (tamanho
máximo: 1MB) e não há necessidade de assinatura.
- Resumo Escolar atualizado do Sistema Júpiterweb (média com reprovações). Será aceito APENAS o Resumo
Escolar constando a média com reprovação. Não serão aceitos Históricos Escolares emitidos pelas Seções de
Alunos;
- Cópia do passaporte com validade até o término do intercâmbio. Não serão aceitos protocolos de
agendamento e passaportes vencidos;
- Comprovante de proficiência na língua do país escolhido (consultar tabela das vagas e proficiência exigida).
Para os alunos do curso de Letras que cursem a habilitação da língua do país pretendido, poderá ser aceita uma
carta de um docente da área, atestando, no mínimo, o nível B2 de proficiência do aluno. Não serão aceitas
declarações emitidas por instituições não reconhecidas ou por professores de língua sem vínculo institucional.

2. DOS BENEFÍCIOS

- Isenção das taxas acadêmicas.
- O presente edital regulamenta única e exclusivamente a concessão de vagas. Bolsas de intercâmbio que
porventura sejam oferecidas pela AUCANI (Agência USP de Cooperação Nacional e Internacional) poderão ser
pleiteadas pelos estudantes selecionados, desde que atendam aos requisitos de edital específico que regulamente
a concessão do benefício e a que se dará ampla publicidade.

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Para a classificação dos candidatos serão considerados os seguintes critérios de seleção:
- Média normalizada;
- Análise do plano de estudos;

4. DA DESISTÊNCIA
Em caso de desistência do intercâmbio, a mesma deverá ser comunicada pelo candidato até o dia 29 de setembro de
2017, via e-mail ou declaração de próprio punho datada e assinada. O candidato que não formalizar sua desistência
dentro do prazo e condições estipulados anteriormente ficará impedido de participar de quaisquer outros processos
seletivos gerenciados pela CCInt-FFLCH para concessão de vagas e/ou bolsas de intercâmbio para o mesmo período
de mobilidade previsto neste edital.

5. DO CRONOGRAMA
De 23 de agosto a 04 de setembro de Inscrição através do Sistema Mundus;
2017
05 de setembro de 2017

Análise das candidaturas e classificação dos alunos selecionados;

06 de setembro de 2017

Divulgação do resultado da seleção;

29 de setembro de 2017

Prazo máximo para desistência do intercâmbio

6. ESCLARECIMENTOS:
- Para a escolha da universidade de destino, o aluno deverá eleger apenas instituições conveniadas com a
FFLCH, conforme tabela do item 7;
- Cada candidato poderá selecionar, no máximo, 3 universidades (1a, 2a e 3a opção). Se assim fizer, deverá
apresentar plano de estudos e comprovante de proficiência para cada uma das universidades escolhidas (os
comprovantes de proficiência deverão estar num arquivo único PDF, tamanho máximo: 1MB). Os estudantes
selecionados serão encaminhados apenas para uma das universidades indicadas no formulário.
- Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada
a providência ou o evento que lhes disser respeito.

7. DAS VAGAS

PAÍS

ÁREA DE

UNIVERSIDADE

VAGAS

Aachen University
Johannes Gutenberg Universität Mainz
Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel

2

Letras

Nível B2 língua alemã

3

Letras

Nível B2 língua alemã

1

Geografia

Nível B2 língua alemã

Universität zu Köln

1

Todas as àreas de estudo
da FFLCH

Nível B2 língua alemã

Áustria

University of Innsbruck

1

Todas as áreas de estudo
da FFLCH

Bélgica

Université Libre de
Bruxelles

2

Ciências Sociais

Alemanha

China

Coréia

Eslovênia

França

Hungria

Israel

Xi´an International
Studies University
Shanghai International
Studies University
Guangdong University of
Foreign Studies
College of Foreign
Languagesof Nankai
University

5
3

ESTUDOS

Todas as àreas de estudo
da FFLCH
Ciências Sociais, Língua
e Literatura

PROFICIÊNCIA

Nível B2 língua alemã

Nível B2 língua francesa
Nível intermediário de
chinês
Nível intermediário de
chinês
Nível intermediário de
chinês

5

Letras e Ciências Sociais

3

Letas

Sichuan International
Studies University

1

Todas as áreas da FFLCH

Busan University of
Foreign Studies

2

Todas as áreas de estudo
da FFLCH

Hankuk University of
Foreign Studies

3

História, Ciência Sociais
e Letras

Kyung Hee University in
Seul

3

Todas as áreas de estudo
da FFLCH

A confirmar

University of Ljubljana –
Faculty of Arts

2

Todas as áreas de estudo
da FFLCH

Nível intermediário em
esloveno

Université Paris Ouest
Nanterre
La Défense - Paris X

2

Ciências Sociais,
Filosofia e Letras

DELF B2;
DALF;
TCF B1;
TEF Nível 3.

Université Paris 13

1

História, Geografia e
Letras

Sciences Po

2

Ciências Sociais

Université de Toulouse II
- Le Mirail
Université Lumière Lyon
2
Université Jean Monnet Saint Etienne
Université Paris Diderot Paris 7
Eotvos Lorand University

The Hebrew University of
Jerusalem

1
3

Todas as áreas de estudo
da FFLCH
Todas as áreas de estudo
da FFLCH

2

Letras

3

Todas as áreas de estudo
da FFLCH

2

1

Todas as áreas de estudo
da FFLCH

História, Geografia,
Letras e Filosofia

Nível intermediário de
chinês
Nível intermediário de
chinês

A confirmar
TOEFL 80 or equivalent
ou nível intermediário de
coreano

Nível B2 língua francesa
DELF, DALF / TOEFL,
IELTS
Nível B2 língua francesa
Nível B2 língua francesa
Nível B2 língua francesa
DELF B2, DALF C1,
TCF B1

Nível B2 língua inglesa
IELTS 6,5 ou TOEFL 80
Certificado de hebraico
(nível intermediário/
avançado)*

Università degli Studi di
Roma Tre
Università per Stranieri di
Siena
Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” –
Facoltà di Lettere e
Filosofia

Japão

Países Baixos

1

Letras

1

Letras

1

Todas as áreas da FFLCH
Nível B2 língua italiana

Aichi Prefectural
University

2

Letras e Ciências Sociais

Kanagawa University

2

Todas as áreas da
FFLCH

Leiden University

Nível B1/B2 língua
italiana
Nível B1/B2 língua
italiana

2

Nível intermediário de
japonês
Nível intermediário de
japonês
IELTS Academic: 6.5
CPE: Certificate
CAE: C or above
TOEFL: 90 (internetbased) and 575 (paperbased).

Todas as áreas da
FFLCH

Para se candidatar para
essa universidade, o aluno
deverá ter completado os
dois primeiros anos da
graduação;

Palestina

Al Quds

1

Todas as áreas de estudos
da FFLCH

TOEFL 95
IELTS 7,0
Árabe nível B2

República
Tcheca

Charles University in
Prague

1

Todas as áreas da FFLCH

Nível B2 língua inglesa
TOEFL 79
IELTS 6,5

Rússia

Lomonosov Moscow
State University

2

Letras

Russo - Nível
intermediário

Suíça

Université Lausanne

2

História, Letras, Ciências
Sociais e Filosofia

Nível B2 língua francesa

* The Hebrew University of Jerusalem: Caso o aluno apresente uma declaração de nível emitida por docente da habilitação em Hebraico, deverá realizar (após o
resultado deste edital) o teste de nível online da universidade, devendo obter classificação no nível 5 ou superior para que seja aceito.

