UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Gabinete do Reitor

CONTRATO DE ESTUDOS
LEARNING AGREEMENT
Mobilidade / Mobility
Início / Start:

Nome do estudante / Student’s name:

Nº do passaporte / Passport number:

E-mail:

Universidade de origem / Home
University:

Curso de origem / Home University
Major:

Semestre atualmente matriculado /
Semester you are currently enrolled in:

Inscrição para / Applying for:

Preencha o formulário com as disciplinas que pretende cursar e seus respectivos créditos. Não se esqueça de anexar este documento no Sistema Mundus (em português) assinado
e carimbado por você e por sua Universidade de origem. / Fill in the form with the subjects and their respective credits. Do not forget to upload this document on Mundus System
(in Portuguese) signed and stamped by you and your home university.

Proficiência / Language Proficiency
Preencha os campos abaixo / Fill in the forms below
Nível de competência em Português do estudante / Level of the student’s language competence in Portuguese.
Lê (Reading)

Fala (Speaking)

Escreve (Writing)

Compreende (Comprehension)

Declaração pessoal, justificando porque deseja estudar na Universidade de São Paulo e informações adicionais relevantes. / Personal statement, justifying
your wish to study at the University of São Paulo and providing any relevant additional information.

Disciplinas que pretende cursar* / Intended subjects/modules*:
Código /
Code

Nº de Créditos USP /
Number of USP Credits

Nome da Disciplina / Name of the Subject

Nº de Créditos na IES de origem /
Number of Credits at the
Home University (Optional)

*Obrigatório apenas para intercâmbio de longa duração / Mandatory only for long-term non-degree exchange

Assinatura do estudante / Student’s Signature

Assinatura do Coordenador Acadêmico da
Universidade de Origem / Signature of the
Academic Coordinator of the Home University

Nome Completo / Full Name

Nome Completo / Full Name

MM YYYY
DD
___/ ____/______

DD
YYYY
___/ MM
____/______
Avenida Prof. Lucio Martins Rodrigues, s/n, Travessa 4, Bloco B, 4º andar.
São Paulo-SP, Brasil CEP: 05508-020

Carimbo do docente ou da instituição
de origem/
Institutional Coordinator of the Home
University stamp

