
EDITAL ANUAL – DUPLO DIPLOMA 

ALUNOS DE GRADUAÇÃO FAUUSP 

DESIGN 

 

Edital Mundus nº 1290 - Ano 2020 

 

A CCInt-FAU anuncia a abertura do edital anual para seleção de 2 (dois) estudantes de graduação em 
Design para o Programa de Duplo Diploma entre a FAU-USP e a Scuola del Design do Politecnico di Milano 

(POLIMI). 

O processo seletivo será realizado pelo professor coordenador do convênio com a IES parceira, o qual 
classificará todos os alunos inscritos de acordo com o mérito acadêmico e seguindo os critérios de seleção 

indicados neste edital.  

Período: as inscrições serão aceitas até dia 27/Abril/2020. 

Dúvidas: as dúvidas sobre esse edital devem ser encaminhadas apenas por e-mail para ccintfau@usp.br e 

mobilidadefau@usp.br com o título da mensagem: Dúvida Edital DD Design. 

É responsabilidade do candidato verificar os critérios, requisitos, condições e demais prazos previstos neste 

Edital. 

 

1. SOBRE O PROGRAMA 

 

1.1 Este é um Programa de Duplo Diploma entre a FAUUSP e a Scuola del Design do Politecnico di Milano 
(POLIMI). 

 

1.2 São 2 (duas) vagas disponíveis para alunos que tenham cursado e integralizado os créditos relativos aos 

primeiros 7 (sete) semestres do curso de graduação em DESIGN da FAUUSP; 

 

1.3 O período de estudos será de dois anos e corresponde ao ciclo denominado Laurea Magistrale do POLIMI e 
terá início no segundo semestre de 2020; 

 

1.4 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; 

 

1.5 Ao aluno que realizar este programa serão concedidos os títulos “Laurea Magistrale in Design” no POLIMI e 
“Bacharel em Design” pela FAUUSP – ambos os títulos deverão constar no currículo e no duplo-diploma 

obtido. 

 

1.6 Os candidatos aprovados estarão isentos de despesas com a universidade. No entanto, os gastos pessoais, 

como passagem aérea, alimentação, moradia e taxas administrativas (para confecção de carteirinha, impressão 

de diploma, entre outros), são de responsabilidade exclusiva do aluno. 
 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 Esse edital estará aberto para receber inscrições até às 23h59 do dia 27/abril/2020. 

 
2.2. A inscrição deverá ser feita nas duas plataformas onlines abaixo indicadas. O aluno que se inscrever em uma 

e não se inscrever na outra estará desclassificado: 

- Sistema Mundus. Não é necessário login, a área é de acesso público: opção Editais > Alunos de 
Graduação, número do edital 1290; 

E 

- Google Forms: link https://forms.gle/sVtwKWeCbTmcERAE6 
 

2.3 O aluno interessado deverá fazer o upload dos seguintes documentos (em língua portuguesa): 

1. Carta de apresentação, contendo as motivações da sua candidatura ao referido programa; 

2. Carta de recomendação de um professor da FAUUSP; 
3. Curriculum vitae;  

4. Histórico escolar atualizado (obtido no Júpiterweb); 
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5. Certificado de conclusão de curso de idioma, atestando nível B2 (ITALIANO ou INGLÊS); 
6. Portfólio com os principais trabalhos realizados. 

 2.3.6.1. No Mundus: o candidato deverá fazer o upload de um arquivo de no máximo 1 MB. Portanto, se 

considerar necessário, poderá ser encaminhada uma versão sem as imagens, ou um arquivo com um link 

externo. 
2.3.6.2. No Google Forms: o candidato deverá fazer o upload do arquivo completo, até 50 MB. 

 

2.4 É fundamental o aluno estar regularmente matriculado no curso de Design da FAU; 
 

2.5 O candidato deverá ter seus dados pessoais atualizados no sistema Jupiter antes de se inscrever (RG, CPF, 

endereço completo, telefone e e-mail USP habilitado para receber informações administrativas). A atualização 
pode ser feita pelo próprio aluno no sistema. 

 

3. DA SELEÇÃO 

A documentação enviada será analisada por uma Comissão constituída pelo professor coordenador do programa, 
seguida de uma entrevista para avaliação virtual, onde: 

3.1. Os candidatos farão uma apresentação sobre a sua trajetória na FAU, e responderão a perguntas sobre sua 

carta de motivação, portfólio e histórico escolar.  

3.2. É imprescindível a fluência no idioma italiano ou no idioma inglês. (Caso tenha apenas o idioma inglês, é 

recomendável que, caso aprovado, também estude o idioma italiano para melhor aproveitamento acadêmico). 

3.3. Aos aprovados, poderá ser solicitada a apresentação da documentação acima também em idioma estrangeiro. 

3.4. Os alunos aprovados deverão realizar suas matrículas no programa do Duplo-Diploma  no prazo estabelecido 
pela CCINT FAU. O não cumprimento desse prazo acarretará na substituição do aprovado, pelo próximo 

candidato classificado no processo seletivo. 

4. DO RESULTADO 

 

4.1 – A divulgação do resultado será até dia 30/Abril/2020; 


