EDITAL ANUAL DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO
ANO LETIVO 2018-2019
(2º SEMESTRE DE 2018 - 1º. SEMESTRE DE 2019)

Período de inscrição: de 14 de setembro a 30 de outubro de 2017

A CCInt-FAU anuncia a abertura do edital anual para seleção de estudantes de graduação em Arquitetura e
Urbanismo e em Design para intercâmbio internacional em Instituições de Ensino Superior (IES)
estrangeiras LISTADAS ABAIXO. O processo seletivo será realizado por uma banca examinadora que
classificará todos os alunos inscritos, de acordo com o mérito acadêmico e seguindo os critérios de seleção
indicados a seguir.
Local de entrega dos documentos: Escritório da Comissão de Cooperação Internacional da FAU (CCIntFAU) – Piso do Anfiteatro Ariosto Milla, Rua do Lago, 876.
Horário de atendimento: das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h00

1. DA INSCRIÇÃO
1.1 Pré-requisitos gerais para inscrição:
- Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da FAU e ter completado, até o final
do ano letivo de 2017, pelo menos 50% dos créditos exigidos pelo seu respectivo curso;
- Não estar matriculado no TFG ou TCC;
- Não ter dependências em disciplinas obrigatórias do seu curso atual no momento da inscrição (são
consideradas dependências as disciplinas conceituadas como RN, RA e RF que não tenham sido
novamente cursadas com conceito final de aprovação até o momento da inscrição);
- Não ter intercâmbio em aberto ou já ter realizado intercâmbio internacional.
1.2 Documentos necessários no ato da inscrição:
- Resumo Escolar atualizado do Sistema Júpiterweb (média com reprovações – “sujo”). Será aceito
APENAS o Resumo Escolar constando a média com reprovação. Não serão aceitos Históricos Escolares
emitidos pela Seção de Alunos.
- Comprovantes de Iniciação científica, projetos de extensão, prêmios, monitorias e estágios.
- Comprovante de proficiência em língua estrangeira ou comprovante de idioma de acordo com o
exigido pela instituição estrangeira, quando for o caso.
OBS: No ato da inscrição o aluno deverá preencher o Formulário de Inscrição na CCInt-FAU.

2. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
2.1 Para a classificação dos candidatos serão considerados os seguintes critérios de seleção:
- Média escolar completa (“suja”) em disciplinas FAU;

Serão acrescidos à média escolar, os seguintes valores numéricos, a título de bonificação:
- Realização de Iniciação Científica concluída e apresentada no SICUSP: 0,25
- Realização de Iniciação Científica em andamento: 0,2
- Realização ou participação em Projeto de Extensão com bolsa, duração de um ano e já concluída: 0,2
- Realização ou participação em Projeto de Extensão com bolsa, em andamento: 0,15
- Prêmio ou distinção recebida por trabalhos realizados no âmbito acadêmico: 0,15 por prêmio
- Monitoria(s): 0,1
- Estágio(s), com duração mínima de 6 meses ou 480 horas: 0,1
OBS:
1. As pontuações acrescidas na média relativas às atividades acima discriminadas NÃO serão
cumulativas no âmbito de cada categoria, ou seja, só serão pontuadas uma iniciação científica, uma
particiapação em projeto de extensão, uma monitoria e um estágio.
2. A proficiência em língua estrangeira será exigida como requisito obrigatório e NÃO tem efeito
para fins de classificação. Ver lista de certificados aceitos como comprovação de proficiência ao
final deste edital.

2.2 Dos certificados de idioma
Deverão ser entregues atestados de exames de proficiência para as Universidades que assim o exigem,
conforme segue:
Alemão
Goethe-Institut, nível mínimo B2, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para
as Línguas.
Espanhol
D.E.L.E. - Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira, nível mínimo B2, de acordo com o
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.
Francês
D.E.L.F. – Diplôme d’Etudes en Langue Française, nível mínimo B2, de acordo com o Quadro
Europeu Comum de Referência para as Línguas.
Inglês
TOEFL, (Test of English as a Foreign Language) mínimo de 70 pontos para o IBT ou mínimo de
543 pontos no ITP Level 1.
IELTS, (International English Language Testing System) mínimo de 6,5 pontos.
Italiano
Celi – Certificado de Conhecimento de Língua Italiana ou CILS - Certificado de Italiano como
Língua Estrangeira nível mínimo B2, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as
Línguas.
Obs.: Caberá ao candidato verificar e atender as exigências específicas da instituição estrangeira para
aferir a proficiência na língua em foco, assim como, apresentar os devidos certificados que, por ventura,
sejam distintos dos discriminados acima.

3. DO CRONOGRAMA
De 14 de setembro a 30 de outubro de 2017

Inscrição na CCInt-FAU;

31 a 30 de novembro - Análise e classificação das candidaturas dos alunos. Nesta fase, a critério do
docente coordenador do acordo de cooperação acadêmica com a IES eleita pelo aluno em sua primeira opção,
poderá haver uma entrevista, a fim de superar possíveis empates na classificação dos candidatos.
01 de dezembro – Reunião da CCInt-FAU para sistematização dos resultados;
04 de dezembro de 2017- divulgação dos resultados

4. ESCLARECIMENTOS:
4.1- Para a escolha da universidade de destino, o aluno deverá eleger apenas instituições conveniadas
com a FAU. O número de vagas oferecidas por cada uma destas instituições pode variar, mas, em
média, estas instituições oferecem duas para alunos da FAU;
4.2- O aceite final estará, exclusivamente, a cargo da Instituição Estrangeira.
4.3- Cada candidato poderá selecionar até 2 universidades, em ordem de preferência (1ª e 2a. opção) e
indicar o período em que pretende iniciar o intercâmbio: no segundo semestre de 2018 ou no primeiro
semestre de 2019. Os estudantes selecionados serão encaminhados apenas para uma das universidades
indicadas no formulário.
4.4- Os estudantes concorrerão entre si no âmbito da mesma IES eleita. Havendo vagas não preenchidas
em alguma instituição, elas serão distribuídas para os melhores classificados que a elegeram como
segunda opção.
4.5- Comprovante de idioma e/ou de proficiência, solicitado de acordo com os critérios de cada
universidade estrangeira, deverá ser apresentado após a aprovação do candidato, consciente que se não
houver a apresentação do documento o intercâmbio não poderá ser realizado.
4.6- Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
consumada a providência ou o evento que lhes disser respeito.
4.7- Esclarecemos que os benefícios de qualquer natureza (bolsas, auxílios, etc.) não discriminados
neste edital, e que eventualmente sejam disponibilizados aos aprovados a qualquer momento, serão
concedidos estritamente segundo ordem da classificação resultante do presente edital, até esgotamento
da lista ou do próprio benefício.

5. Instituições que os alunos poderão pleitear vagas
Alemanha:
-Technische Universität München
- Brandenburgische Technische Universität – COTTBUS
- TU Berlin
Bélgica:
- Université Catholique de Louvain
Colômbia:
-Universidad de Los Andes – Uniandes (Facultad de Arquitectura y Diseño)
Chile:
- Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC Chile)
Ecuador:
-Universidad del Azuay
Espanha :
- Universidad de A Coruña
- Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC)
- Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (UPC)
- Universidad Politécnica de Madrid
França :
- École Nationale Superieure d’Architecture Paris La Villette
- École Nationale Superieure d’Architecture de Nantes
- École Nationale Superieure d’Architecture Paris-Malaquais
- École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon
- École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy
- École Nationale Supérieure d'Architecture Paris Val de Seine
- École Nationale Supérieure d'Architecture Paris Belleville
- École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble (ENSAG)
Holanda:
- Delft University of Technology
Itália:
- Politecnico di Milano (Arquitetura)
- Politécnico di Milano (Design)
- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
- Università IUAV di Venezia
México:
Universidad Nacional Autonoma de México - UNAM
Noruega:
- Bergen Arkitekt Skole
Portugal :
-Universidade do Porto (FAUP)
- Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (FAUL)
- ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Reino Unido:
- University of Westminster
- University of Nottingham
- University of Portsmouth
Suiça :
Accademia di architettura Mendrisio Switzerland

