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Comissão de Relações Internacionais

Editais de Duplo Diploma

2016 - 2017

Prof. Fernando Josepetti Fonseca

fernando.epusp@gmail.com

crint.epusp@usp.br

10/08/2016

Países e vagas

Bélgica; França; Peru e 

Portugal.

???? vagas

Alemanha, Espanha e Itália
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Informação importante:

Quem for selecionado para 
DD não poderá se 

candidatar no Edital de AE.

Este Edital oferece algumas vagas em 
inglês:

• Politecnico di Milano

• Politecnico di Torino

• Instituto Superior Técnico, Lisboa

Verificar no site quais cursos são oferecidos em inglês

Toda disciplina é ministrada em inglês, se 
houver um aluno não lusofônico na sala.
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Quanto aos DD na Alemanha, Itália e 
Espanha:

• Itália

• Alemanha;

• Espanha

IMPORTANTE

Preencher todos os campos da Inscrição!

Não há bolsas associadas a nenhuma vaga!

Nem para a França!!!!
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IMPORTANTE

Quanto à Iniciação Científica:

- INICIAÇÃO CIENTÍFICA: No formulário de inscrição o 
candidato deverá informar se está realizando Iniciação 
Científica indicando: (1) Agência de fomento; (2) número do 
processo; (3) vigência e (4) nome completo do orientador.

Coloque toda Iniciação científica, mesmo que você não 
teve bolsa. 
Se for possível, coloque uma carta do Orientador 
declarando o período que você trabalhou com ele.

IMPORTANTE

No CV (Curriculum vitae) você coloca todos 
os fatos e situações importantes que não 
estão no Histórico Escolar:

- INICIAÇÃO CIENTÍFICA com agencia financiadora, no. 
Processo, período e tema;
-Atividades culturais, esportivas e acadêmicas relevantes: 
Baja, piano, futsal, com ano e tempo de atividade ...
- Prêmios em Olimpíadas;
- Bolsas recebidas no colegial;
- Relacionar cursos e certificados de proficiências em línguas
- .................
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IMPORTANTE

No Plano Profissional você relata os 
motivos das escolhas das opções: Por que 
escolheu fazer DD nesta escola?

- Destacar a 1ª opção (mais ou menos 50% do texto do PP. Relacionar as 

principais disciplinas pretendidas no exterior);
- Falar de cada opção;
- Não precisa dizer que o intercâmbio internacional será 
importante para a sua carreira: nós sabemos isto!
- Não precisa dizer que seria fantástico morar aqui ou 
acolá.... Isto não interessa para nós!!!
- Apresentar somente motivos PROFISSIONAIS e 
econômicos para as escolhas!!!!!

Quanto à escolha das disciplinas

No Plano Profissional você relata os 
motivos das escolhas das opções: Por que 
escolheu fazer DD nesta escola?

• Recomenda-se que o candidato converse com o 
coordenador do curso sobre a escolha do DD;

• Qualquer professor do seu curso também poderá 
ajudá-lo a discernir qual DD deva ser feita no exterior;

Todas as disciplinas em que o aluno foi aprovado no exterior serão incluídas no Histórico 
Escolar da POLI.
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IMPORTANTE

ICRInt = K0 * K1*K2

O índice Índice CRInt leva em conta :
� a média limpa (que reflete o quão bem você passou numa 

disciplina  quando foi aprovado);
� em quantos créditos você matriculou-se até hoje;
�em quantos créditos você foi aprovado;
�quantos créditos você trancou;
� em quantos créditos você foi reprovado;
� quantas reprovações você já eliminou;
� o quão próximo você está do período ideal do curso;
�O índice não leva em consideração as optativas livres.

Na 1ª Etapa do Processo Seletivo 
leva-se em consideração:

• O Currículo Vitae;

• O Plano Profissional;

• A média ponderada suja (média com reprovações 
encontrada no Júpiter) sem optativas livres;

• O valor do Índice CRInt

Na 2ª Etapa do Processo Seletivo 
soma-se a nota da Entrevista.

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Algumas escolas possuem exigências quanto à nota mínima da média ponderada!
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IMPORTANTE

Na entrevista, em português, você deve 
apresentar:

Cópia(s) simples do(s) certificado(s) de proficiência linguística

(DELF, TOEFL, OnDaf, etc). Na falta do certificado oficial, o

candidato poderá apresentar atestado(s) de cursos de línguas

(CFI-POLI, Poliglota, etc).

O(s) Certificado(s) e Atestado(s) deve(m) atestar o nível de

conhecimento linguístico do candidato.

Certificado de 
Proficiência

Certificado de 
Participação em Curso

A ENTREVISTA poderá ser reagendada somente durante o 

período de entrevistas previsto no Edital, a partir do 
julgamento da justificativa dada para esta alteração.

Sobre os resultados de cada ETAPA

Os resultados de cada Etapa serão 
comunicados por e-mail @usp.br a todos 
os alunos (aprovação e reprovação), 
assim como todos os procedimentos 
relativos às etapas do processo seletivo. 

Os e-mails enviados pelo SVREInt-Poli são 
oficiais e servem como comprovantes.
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Observação:

Duplo Diploma com curso diferente no exterior 
poderão ser pleiteados e dependerão da 
aceitação da Escola parceira. As exigências de 
disciplinas no retorno à POLI serão decididas 
caso a caso, pela coordenação do curso.

Obrigado!

Suas dúvidas podem ser enviadas para 
fernando.epusp@gmail.com

ou 
no Facebook – Fernando.EPUSP

ou

crint.poli@usp.br

3091-5751

ou pessoalmente no horário de atendimento

da SVREInt (prédio Mário Covas)

das 11:00 às 13:30, todos os dias


