EDITAL CCINT FAUUSP – 2019 / 2020
Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional para os Alunos de Graduação USP

A CCInt-FAU anuncia a abertura do edital interno para o Programa de Bolsas de
Intercâmbio Internacional para os alunos de GRADUAÇÃO para seleção de estudantes
selecionados para intercâmbio internacional em Instituições de Ensino Superior (IES)
estrangeiras constantes no ANEXO 1.

Bolsas: R$10.000,00 (dez mil reais) para mobilidade com duração de 30 a 90 dias OU
R$20.000,00 (vinte mil reais) para mobilidade com duração de 91 e 180 dias;
Quantidade de bolsas para FAU: 13 bolsas;
Inscrições: Formulário de Inscrição
Google Forms: https://forms.gle/UHMJjVt9RX6hECKo6
Período: as inscrições serão aceitas de 10/Maio até dia 28/Junho/2019.
Dúvidas: quaisquer dúvidas referentes a esse edital devem ser encaminhadas por e-mail
para ccintfau@usp.br e mobilidadefau@usp.br com o título: Dúvida Edital Bolsas 2019/2020.
Não será respondido nenhum questionamento sobre esse edital feito presencialmente, ou por
outros meios.

1. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
1.1 Ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação da USP.
1.2 Não ter dependência(s) conceituada(s) como RN, RA e RF em disciplinas obrigatórias
do seu curso atual que não tenham sido novamente cursadas com conceito final de aprovação
até o momento da indicação.
1.3 Ter concluído ao menos 40% (quarenta por cento) do total dos créditos necessários para
a conclusão do curso e o período de interstício de 04 (quatro) semestres dentro do curso
(vínculo) atual, desconsiderados aqueles referentes a vínculos anteriores interrompidos por
motivo de transferência interna ou externa, conclusão ou encerramento de qualquer outra
natureza.
1.4 Ter Média Normalizada por Turma igual ou superior a 5,0000 (cinco), sem
arredondamentos (registro mais recente no Sistema Mundus).
1.5 Ter comprovado nível de conhecimento da língua estrangeira equivalente ou superior ao
mínimo exigido pela IES estrangeira.
1.6 Ter sido aprovado, por intermédio de processo seletivo conduzido através do sistema
Mundus pela Unidade USP de origem ou pela Aucani, para a realização do intercâmbio
acadêmico no exterior.
1.6.1 Ter sido aprovado para instituições que não são localizadas em Portugal,
Espanha e América Latina;
1.6.2 Ter sido aprovado para instituições que tenham convênio formal firmado entre a
USP ou FAU. Para mais informações o aluno poderá conferir a lista constante no ANEXO 1;
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1.7 No semestre anterior ao período de intercâmbio previsto em Edital, estar cursando
disciplinas na USP ou no exterior, concorrendo à bolsa para PRORROGAÇÃO de intercâmbio,
que deve ser tratada pela CRInt/CCInt da Unidade USP com antecedência que permita sua
análise e deliberação sobre eventual autorização e registro:
1.7.1 A prorrogação de intercâmbio deverá ocorrer em período contínuo e na mesma
instituição, verificada no Sistema JúpiterWeb;
1.8 Ter como finalidade de intercâmbio a matrícula em DISCIPLINAS, inclusive aquelas
referentes a estágio curricular e que envolvam atividades práticas e/ou laboratoriais, sendo
apto para indicação o candidato que comprometer-se a se matricular em, no mínimo:
1.8.1 atividade acadêmica a ser desenvolvida durante o intercâmbio que corresponda a
1 (uma) disciplina do seu curso de origem na USP, no caso de intercâmbio com duração de 30
a 90 dias, OU
1.8.2 atividades acadêmicas a serem desenvolvidas durante o intercâmbio que
correspondam a 3 (três) disciplinas do seu curso de origem na USP, no caso de intercâmbio
com duração de 91 a 180 dias.
1.9 O envio do formulário de inscrição, dentro do prazo estabelecido neste edital e
devidamente preenchido.
1.10 O pagamento da bolsa será realizado em conta corrente de titularidade do bolsista no
Banco do Brasil, registrada no sistema Jupiterweb.
1.11 Ter participado de avaliação socioeconômica realizada pela PAPFE – SAS 2019.
1.12 O não atendimento às condições estabelecidas em Edital implicará desclassificação do
bolsista indicado a qualquer tempo.
1.13 O Edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações, acréscimos ou revogação,
enquanto não consumada a providência ou o evento que lhe disser respeito. Cabe ao aluno
acompanhar o andamento do Edital a fim de tomar conhecimento de informações que vierem a
ser fixadas por meio de publicação em Edital Retificado.
2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA FAUUSP
2.1 A CCINT FAU usará os seguintes critérios para seleção dos alunos:
A – Critério 1: socioeconômico PAPFE - SAS: Nota da pontuação do perfil socioeconômico
conforme análise feita pela SAS (Superintendência de Assistência Social da USP);
A.1 - Será considerada apenas a nota da última avaliação da SAS, ou seja, do PAPFE SAS 2019.
A.2 – Os alunos interessados em concorrer às bolsas de intercâmbio e que não tenham
ainda realizado inscrição no PAPFE – SAS 2019, poderão se inscrever conforme edital PUB
2019/ 2020 no período de 20/05 a 29/06/2019.1
B – Critério 2: análise da carta de motivação do aluno feita no ato da inscrição:
B.1 - Em caso de empate do Critério 1 ou caso ainda tenha bolsas remanescentes após
a aplicação do Critério 1, será analisada a carta de motivação apresentada pelo aluno no
documento da sua inscrição.
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Edital PUB retificado em 13/05/2019 : http://www.prg.usp.br/wp-content/uploads/EDITAL-PUB-2019-2020-2.pdf
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3. CRONOGRAMA
3.1 Para o cumprimento desse edital é importante o candidato ter ciência e acompanhar o
cronograma desse edital:
10/05/2019 – Lançamento do Edital;
10/05 – 28/06/2019 – Período de inscrição dos candidatos;
29/07/20192 - Divulgação do resultado do PAPFE - SAS, conforme edital PUB 2019/2020
29/07 – 02/08/2019 – Análise das inscrições e reunião da CCINt;
05/08/2019 – Divulgação dos resultados;
06/08/2019 – Prazo limite para envio de recurso;
09/08/2019 – Divulgação do resultado dos recursos.
4. DEMAIS INFORMAÇÕES
4.1 – Serão recebidos apenas recursos que se contraponham à classificação, à
desclassificação ou à ausência do nome do candidato na lista, sem incluir fatos novos. O
recurso deverá ser enviado para os e-mails ccintfau@usp.br e mobilidadefau@usp.br;
4.2. – Para mais informações, a íntegra das instruções da AUCANI podem ser visualizadas no
ANEXO 2 desse edital.
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ANEXO 1
IES ESTRANGEIRAS NÃO LOCALIZADAS EM PORTUGAL, ESPANHA E AMÉRICA LATINA

País
Alemanha
Alemanha
Bélgica
França
França
França
França
França
França
França
França
França
Holanda
Itália
Itália
Itália
Itália
Noruega
Suíça
UK
UK

IES estrangeira
COTTBUS
TU MUNCHEN
Université Catholique de Louvain
École d'Architecture de la Ville et des Territoires de Marne-la-Vallée
* École nationale supérieure d'architecture de Grenoble
École nationale supérieure d'architecture de Lyon
École nationale supérieure d'architecture de Nancy
École nationale supérieure d'architecture de Nantes
* École nationale supérieure d'architecture de Paris - Belleville
École nationale supérieure d'architecture de Paris - La Villette
École nationale supérieure d'architecture de Paris - Malaquais
École nationale supérieure d'architecture de Paris - Val de Seine
TU DELFT
POLIMI - Arquitetura
POLIMI - Design
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Università IUAV di Venezia
Bergen Arkitekt Skole
Università della Svizzera italiana - USI MENDRISIO
University of Nottingham
University of Portsmouth

* IES estrangeira sem convênio assinado. Até o momento da publicação desse edital aguardase o retorno do documento assinado pela Instituição Parceira. Caso a situação do convênio não
seja regularizada e formalizada até o momento da indicação (09/08/2019) o aluno não será
elegível à bolsa.
** TU Berlin não participa desse edital. Na data da divulgação desse edital, a instituição está
em fase de negociação o novo convênio com a Instituição Parceira.
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ANEXO 2
Critérios para concessão de Bolsa Mérito do Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional
para os Alunos de Graduação USP – AUCANI USP
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