PROGRAMA BOLSAS DE INTERCÂMBIO
INTERNACIONAL PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO
Período de inscrição para intercâmbio no 2º semestre de 2013: 03 a 22 de abril de 2013
(Devido ao grande número de Bolsas recebidas pela FFLCH, não seguiremos o cronograma do edital da USP)
Inscrição on-line: NÃO fazer a inscrição on-line no site das bolsas. Entregar PESSOALMENTE os documentos impressos na
CCInt-FFLCH. A inscrição on-line deverá ser feita, posteriormente, apenas pelos alunos pré-selecionados pela FFLCH.
Local de entrega dos Documentos: Comissão de Cooperação Internacional da FFLCH (CCInt-FFLCH) Rua do Lago, nº 717, sala
130 (Prédio da Administração da FFLCH).
Horário de Atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30.
Pré-requisitos para inscrição:
- Estar regularmente matriculado e não ter dependências em disciplinas de seu curso no momento da inscrição. Consideramse dependências as disciplinas obrigatórias com reprovação ou trancamento parcial, em que o aluno não obteve aprovação
posterior.
- O aluno deverá ter cumprido no mínimo 20% e no máximo 90% dos créditos do curso (créditos-aula + créditos-trabalho).
Será considerado apenas o currículo do bacharelado.
-Não ter sido beneficiado anteriormente por esse programa;
-Não ter intercâmbio em aberto;
-Possuir média suja acima de 7,0.
Documentos necessários:
- Formulário de inscrição (disponível no site da CCInt-FFLCH);
- Plano de estudos, aprovado e assinado por um professor do curso. O plano deverá conter: 1. Justificativa da escolha da
Universidade e da área de estudos; 2. Previsão de disciplinas e atividades a serem desenvolvidas; 3. Interesses culturais
relacionados ao país de destino. Limite máximo de 1 página;
- Comprovante de proficiência na língua estrangeira do país ao qual se destina. Deverão ser entregues exames de proficiência
para as Universidades que assim o exigem. Nos demais casos, serão aceitos comprovantes de língua de instituições
reconhecidas.
- Histórico Escolar do Sistema Júpiter (média com reprovações), atualizado;
- Curriculum Vitae (alunos de Iniciação Científica deverão apresentar o Curriculum Lattes);
- Cópia do passaporte com validade até o término do intercâmbio.
Esclarecimentos:
- Para a escolha da universidade de destino, o aluno deverá eleger apenas instituições conveniadas com a FFLCH (consultar
lista e número de vagas no site: www.ccint.fflch.usp.br);

- O aluno poderá se inscrever em, no máximo, 3 opções de universidades. Se assim o fizer, deverá apresentar plano de
estudos e comprovante de proficiência para todas as opções.

