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EDITAL 
Processo Seletivo Unificado – Aproveitamento de Estudos / 2018 

Alemanha; Bélgica; Chile; China; Colômbia; Espanha; Finlândia; França; Holanda; Itália; 
Japão; Peru; Portugal; Reino Unido; República da Irlanda; Singapura; Suécia e Venezuela. 

 
O Serviço de Relações Internacionais da Escola Politécnica da USP (SVREInt-POLI), abre as 
inscrições para o Programa de Intercâmbio Internacional para Aproveitamento de Estudos nas várias 
Instituições de Ensino Superior (IES) conveniadas. 
 

SOBRE A INSCRIÇÃO: 
 

1. O formulário de candidatura estará disponível na Intranet da POLI somente durante o 

período de 20/02/2017 (terça-feira) às 17h00 até 07/03/2017 (quarta-
feira) às 23h00). 

2. Poderão se candidatar alunos regularmente matriculados na POLI ingressantes pelo Vestibular 
FUVEST em 2014 e 2015, ou seja, no ato da inscrição o candidato deverá 
estar cursando o 7º ou o 9º semestre ideal ou o 8º ou o 11º 
quadrimestre/período ideal. 

3. ATENÇÃO: Alunos de transferência externa ou interna no semestre/período ideal, favor 
comparecerem na Sala do SVREInt-Poli (Prédio da Administração da Poli – Sala nº 26) para 
realizarem a inscrição pessoalmente, respeitando as datas estipuladas no Edital e também o 

horário de atendimento ao aluno de 2ª a 6ª das 11h00 às 13h30.  
4. Inscrições incompletas (favor preencher todos os campos do formulário), fora do prazo e/ou 

enviadas por e-mail não serão aceitas. 

5. Alunos homologados ou já aceitos para programa de Duplo Diploma, NÃO 
poderão se inscrever. O SVREInt fará um levantamento e não considerará 
candidaturas duplicadas. 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

1. O candidato poderá optar, em ordem de preferência, por até 5 (cinco) IES (consultar lista de 

IES conveniadas). Opções para IES que não estejam listadas no Edital serão 
desconsideradas. O critério de alocação nas vagas (nesta pré-seleção) será o mesmo 

utilizado pela FUVEST: o 1º candidato classificado será designado para a sua 1ª opção 
escolhida. O 2º candidato classificado para a sua 1ª opção ou, caso ela já tenha sido preenchida, 
para a sua 2ª opção e assim sucessivamente. 

2. O candidato deverá informar se se candidatou ou se está participando de outro processo seletivo 
e deverá especificar qual. 

3. O candidato deverá indicar se possui certificado(s) de proficiência linguística (ver detalhes 
abaixo). 

4. 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.  

5. Além dos itens 1 a 4, no formulário de inscrição deverão constar: (a) Curriculum Vitae e (b) 

Projeto Profissional. ATENÇÃO: candidaturas incompletas, ou seja, nas quais não 
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constarem os itens 1 a 4; 5(a) e 5(b), serão desclassificadas! Todos os 
campos devem ser preenchidos mesmo com a informação “nada consta”. 

 

SOBRE O PROCESSO SELETIVO 
 
1. O Processo Seletivo é realizado em Etapas, todas eliminatórias. As duas primeiras etapas são 

realizadas pela Escola Politécnica, que ao final da 2ª etapa pré-seleciona os alunos que 

passarão para a 3ª etapa.  

2. Na 1ª Etapa (Inscrição), o grupo de professores membros da CRInt-Poli analisa as 

candidaturas, avalia e habilita os alunos que passarão para a 2ª Etapa. Nesta etapa são 
avaliados: (a) Curriculum Vitae; (b) Projeto Profissional; (c) proficiência linguística e (d) índices 
acadêmicos como, por exemplo, média ponderada, números de créditos cursados, números de 
créditos aprovados. 

3. Na 2ª Etapa (Entrevista) os alunos habilitados deverão comparecer para uma entrevista única 

e individual. A banca de entrevistadores será constituída por professores membros da CRInt-Poli 
e outros professores da Escola Politécnica.  

4. Ao final da 2ª Etapa o SVREInt-Poli comunica às IES conveniadas a lista dos alunos pré-
selecionados para a 3ª Etapa (Análise pelas IES conveniadas dos candidatos 
pré-selecionados pela Poli). 

5. Antecipamos aos candidatos o seguinte: após o resultado da 2ª Etapa, algumas IES 
conveniadas, poderão solicitar o envio do Curriculum Vitae e do Projeto Profissional e outros 
documentos oficiais, que desta vez deverão ser redigidos na língua do país de destino ou em 
inglês. O Histórico Escolar em inglês deverá ser solicitado com antecedência, pessoalmente, no 
Serviço de Graduação (Prédio da Administração da Poli – Piso Térreo). Mais instruções serão 
fornecidas futuramente por e-mail. 

6. Alunos que não confirmarem ou não comparecem às entrevistas da segunda fase do processo 
seletivo serão desclassificados. 

7. ATENÇÃO: Informações detalhadas sobre a 3ª Etapa (inscrição online; documentação 
necessária, datas; prazos etc.) serão fornecidas futuramente aos candidatos, pelo e-mail 
institucional. 

8. Publicaremos o resultado da 2º Etapa do Processo Seletivo no site da Poli, na área de 
Relações Internacionais, apresentado apenas o número USP dos alunos pré-selecionados. Os 
alunos pré-selecionados receberão um email para a confirmar sua participação na 3a Etapa. 

9. A aceitação final do aluno para a realização do intercâmbio é de total responsabilidade da IES 
conveniada. 

10. A seleção é finalizada quando, após a análise da documentação enviada a IES conveniada 

comunica ao SVREInt-Poli a lista dos alunos ACEITOS para realizarem o intercâmbio. 

 

SOBRE O INTERCÂMBIO 
 

1. Os intercâmbios de Aproveitamento de Estudos são realizados pelo período de 12 meses 
(dois semestres), com exceção de uma escola que aceita por apenas 6 meses e está 

identificada na lista de IES anexas, com início previsto para agosto/setembro de 2017. 

2. Todos os convênios acadêmicos assinados pela EPUSP com as IES no exterior oferecem 
somente a isenção do pagamento das taxas universitárias (mensalidade do curso). O pagamento 
de eventuais taxas administrativas é de responsabilidade do candidato. 
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3. São de responsabilidade do aluno as providências para obtenção do visto apropriado bem como 
solicitar informações junto ao Consulado/Embaixada do país de destino. 

4. Todos os convênios acadêmicos assinados pela EPUSP com as IES no exterior contemplam 
somente as áreas da engenharia. 

5. Após a divulgação do resultado da 2ª Etapa (Entrevista), o candidato deverá manifestar a 
aceitação ou não da vaga para a qual foi pré-selecionado. Instruções serão fornecidas 
futuramente por e-mail. 

6. O aluno deverá cursar na IES no exterior no mínimo 12 créditos Poli = 15 créditos ECTS por 
semestre. Consulte o site da IES no exterior para verificar as disciplinas oferecidas e seus 
respectivos ECTS. 

7. Lembramos que a partir de 2015 todas as disciplinas cursadas no exterior com aprovação serão 
incluídas no Histórico Escolar da Poli. Caso o aluno não tenha nenhuma aprovação em um 
semestre cursado no exterior, em seu Histórico Escolar da Poli será informado que não houve 
aproveitamento nesse semestre. 

8. É obrigatório e imprescindível que o aluno apresente o histórico escolar, quando retornar 
à Poli, ao (1) Serviço de Relações Internacionais para finalização da mobilidade e ao (2) 
Serviço de Graduação para ajuste do histórico escolar. O status “cursando disciplinas no 
exterior” só sairá depois de apresentado o Histórico Escolar em ambos serviços da escola. 

9. A inclusão, no Resumo Escolar da Poli das disciplinas cursadas no exterior bem como do 
aproveitamento dos créditos cursados é de responsabilidade do Serviço de Graduação da Poli. 

10. ATENÇÃO: O aluno que retornar de intercâmbio com 0 (zero) crédito de aproveitamento, em 
2 semestres consecutivos será incluído no artigo 75 do Regimento Geral da USP: do qual 
destacamos os trechos: “Entende-se por cancelamento de matrícula a cessação total dos 

vínculos do aluno com a Universidade... §2º O cancelamento de matrícula por ato 

administrativo ocorrerá: ... IV - se o aluno não obtiver nenhum crédito em dois semestres 
consecutivos, excetuados os períodos de trancamento total”. 

11. Um aluno selecionado para uma vaga de APROVEITAMENTO DE ESTUDOS NÃO poderá 
solicitar mudança para o programa de DUPLO DIPLOMA. (mais informações na questão 11 das 
perguntas frequentes: http://www.poli.usp.br/pt/io/perguntas-frequentes.html) 

12. Todos os Processos Seletivos realizados pelo SVREInt-Poli selecionam os alunos da Poli 

somente para uma vaga nas IES parceiras. A seleção não está atrelada/relacionada 
a nenhuma bolsa de estudos. 

 

SOBRE A PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA 

 
1. Algumas IES conveniadas apresentam exigências quanto à proficiência linguística. Como estas 

exigências variam de ano para ano, solicitamos que consultem o site (oficial) da IES no exterior, 
para maiores informações sobre o nível de proficiência exigido. 

2. Na 2ª Etapa (entrevista), o candidato deverá entregar na Sala do SVREInt-Poli 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 particular (CFI-Poli, 
Poliglota, etc.). O(s) Certificado(s)/Atestado(s) de proficiência apresentado(s) deve(m) atestar o 
nível de conhecimento linguístico do candidato. 

3. Caso, após pesquisa no site, a IES conveniada exigir um determinado certificado oficial de 
proficiência linguística, a obtenção do mesmo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
Deve-se tomar cuidado com períodos de agendamento, execução e obtenção do resultado dos 
testes de proficiência linguística, de modo que não comprometam o intercâmbio. 
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SOBRE BOLSAS DE ESTUDOS 
 

1. Neste processo seletivo não existe o oferecimento de bolsas de estudos. 

Passagens e manutenção no exterior são de responsabilidade do aluno. 
2. Os convênios assinados entre a Poli e as IES no exterior oferecem somente direito a vagas para 

estudantes de graduação. 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO 
 

Inscrições via Intranet 20 de fevereiro a 07 de março/2018 

Resultado 1ª Etapa 19 de março/2018 

Entrevistas 21 e 23 de março/2018 

Resultado 2ª Etapa 27 de março/2018 

Confirmação de Pré-Seleção  por email Até 29 de março/2018 às 10h00  
 

LISTA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CONVENIADAS 
 

Escola Cursos Disponíveis Vagas 

Alemanha 

Technische Universität 
Darmstadt 

Engenharias: Civil, Computação, Mecânica, Elétrica, Química, 
Mecatrônica, Materiais, Produção 

10 

RWTH Aachen University 
Engenharias: Civil, Minas,  Mecânica, Elétrica, Mecatrônica, 
Materiais, Metalurgia, Naval, Produção 

3 

FAU – Erlangen-Nürnberg Engenharias: Materiais apenas 2 

Universität Bremen Engenharias 2 

Bélgica 

KU Leuven Faculty of 
Engineering Science 

Cursos: 
https://eng.kuleuven.be/english/prospectivestudents/exchangestude
ntsdisciplines 

10 

Université Catholique de 
Louvain 

Cursos: https://uclouvain.be/fr/facultes/epl/studies-at-epl.html 2 

Chile 

Universidad Técnica 
Federico Santa Maria 

Engenharias: Civil, Eletrônica, Produção, Mecânica, Metalurgia, 
Materiais 

8 

China 

East China University of 
Science and Technology 

Engenharias (é necessário falar chinês) 2 

Colômbia 

Universidad de Los Andes 
Engenahrias: Civil e Ambiental, Computação, Mecânica, Elétrica, 
Química,Produção (máximo de 2 estudantes por programa) 

10 
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Escola Cursos Disponíveis Vagas 

Espanha 

Universidad Politécnica de 
Madrid 

E.T.S.I. Industriales - Elétrica, Mecânica, Química e Produção 3 

E.T.S.I. Telecomunicación - Telecomunicação, Computação 2 

E.T.S.I. Informáticos - Computação 2 

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos - Civil  2 

E.T.S.I. Minas y Energía - Minas 2 

E.T.S.I. Navales - Naval 3 

Finlândia 

Aalto University Civil, Computação, Mecânica, Química, Materiais, Elétrica, Produção 3 

França 

Agro ParisTech Química, Ambiental 2 

Ecole Centrale de Marseille Engenharias 3 

Ecole Centrale de Nantes Engenharias 3 

Ecole des Ingenieurs de la 
Ville de Paris 

Civil 3 

Ecole des Ponts ParisTech Civil, Transportes e Ambiental, Produção, Mecânica e Materiais 3 

ENS de Chimie de Lille Química e Materiais 2 

ENS des Mines de Nancy 
Cursos: https://wikidocs.univ-
lorraine.fr/display/minesnancyficmen/SCIENTIFIC+DEPARTMENTS+2n
d+YEAR?src=contextnavpagetreemode  

3 

Ecole Polytechnique de 
L’Université de Nantes 

Civil, Computação, Mecânica, Elétrica, Química, Materiais 2 

Holanda 

University of Twente Química, Elétrica, Computação, Civil, Mecânica, Produção 3 

Itália 

Politecnico di Milano Engenharias 6 

Politecnico di Torino Engenharias 10 

Japão 

Shibaura Institute of 
Technology 

Civil, Computação, Mecânica, Elétrica, Química, Mecatrônica, 
Materiais, Metalurgia, Produção 

10 

Peru 

Pontifícia Universidad 
Católica del Peru 

Civil, Computação,Minas,Mecânica, Elétrica,Quiímica, Mecatrônica, 
Materiais, Produção 

6 

Universidad Nacional de 
Ingerieria - Lima 

Engenharias 2 

Universidad Privada 
Antenor Orrego 

Computação, Civil, Produção e Elétrica 5 

https://wikidocs.univ-lorraine.fr/display/minesnancyficmen/SCIENTIFIC+DEPARTMENTS+2nd+YEAR?src=contextnavpagetreemode
https://wikidocs.univ-lorraine.fr/display/minesnancyficmen/SCIENTIFIC+DEPARTMENTS+2nd+YEAR?src=contextnavpagetreemode
https://wikidocs.univ-lorraine.fr/display/minesnancyficmen/SCIENTIFIC+DEPARTMENTS+2nd+YEAR?src=contextnavpagetreemode
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Escola Cursos Disponíveis Vagas 

Portugal 

Instituto Superior Técnico 
de Lisboa 

Eletrônica, Elétrica e Computação, e Telecomunicações 2 

Produção 2 

Computação 2 

Civil 2 

Ambiental 2 

Química 2 

Materiais 2 

Minas 2 

Naval 2 

Petróleo 2 

Mecânica 2 

Universidade do Porto 

Elétrica 2 

Produção 2 

Computação 2 

Civil 2 

Ambiental 2 

Química 2 

Mecânica 2 

Metalurgia e  Materiais 2 

Minas 2 

Reino Unido - Escócia 

University of Strathclyde Mecânica, Elétrica, Civil (apenas 1 semestre) 4 

República da Irlanda 

Waterford Institute of 
Technology 

Mecânica, Elétrica-Telecomunicações 
2 

Singapura 

National University of 
Singapore 

Química, Mecânica, Elétrica, Civil, Ambiental, Produção, Materiais 5 

Suécia 

Lund University 
Cursos: http://www.lth.se/english/education/exchange-
studies/courses/  

2 

Venezuela 

Universidad Simón Bolivar Telecomunicações 2 

 

http://www.lth.se/english/education/exchange-studies/courses/
http://www.lth.se/english/education/exchange-studies/courses/

