CHAMADA PARA CANDIDATOS
AO DUPLO-DIPLOMA

2017/2018
Estão abertas as inscrições para os alunos do Curso de Design que queiram participar do Programa
de Duplo Diploma entre a FAU-USP e a Scuola del Design do Politecnico di Milano (POLIMI).
São duas vagas disponíveis para alunos que tenham cursado e integralizado os créditos relativos aos
primeiros sete semestres do curso de graduação. O período de estudos será de dois anos e
corresponde ao ciclo denominado Laurea Magistrale do POLIMI e, a critério do aluno aprovado,
poderá ser iniciado no segundo semestre de 2017 ou, no primeiro de 2018.
Os dois anos de Laurea Magistrale serão plenamente reconhecidos e as avaliações das disciplinas lá
cursadas substituem as disciplinas e as respectivas avaliações que seriam realizadas na FAU-USP.
Ao aluno que realizar este programa serão concedidos os títulos “Laurea Magistrale in Design” no
POLIMI e “Bacharel em Design” pela FAU-USP – ambos os títulos deverão constar no currículo e
no duplo-diploma obtido.
Os candidatos aprovados estarão isentos de despesas com a universidade. No entanto, os gastos
pessoais, como passagem aérea, alimentação e moradia, são de responsabilidade exclusiva do aluno.
Para a inscrição, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos impressos:
1. Carta de apresentação, contendo as motivações da sua candidatura ao referido programa;
2. Carta de recomendação de um professor da FAU-USP;
3. Curriculum vitae;
4. Histórico escolar atualizado (obtido no Júpiterweb);
5. Certificado de conclusão de curso de idioma (ITALIANO ou INGLÊS);
6. Portfólio.
A documentação entregue será analisada por uma Comissão constituída por docentes da FAU/USP,
seguida de uma entrevista para avaliação, onde:
a. Os candidatos farão uma apresentação sobre a sua trajetória na FAU, e responderão a perguntas
sobre sua carta de motivação, portfólio e histórico escolar.
b. É imprescindível a fluência no idioma italiano ou no idioma inglês. (Caso tenha apenas o idioma
inglês, é recomendável que, caso aprovado, também faça o idioma italiano para melhor
acompanhamento das aulas).
c. Aos aprovados, poderá ser solicitada a apresentação da documentação acima também em idioma
estrangeiro.
d. Os alunos aprovados deverão assinar um termo de compromisso sobre a documentação a ser
apresentada ao fim do programa.
Período de inscrições: 24/04/2017

a 09/05/2017

Local: Comissão de Cooperação Internacional da FAU (CCInt-FAU)
Horário de atendimento: das 09h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h00
Contatos podem ser mantidos pelo telefone 3091-1575 ou através do e-mail
mobilidadefau@gmail.com

