
Edital 001/2022 - Comissão de Relações Internacionais/CRInt-EEL

Dando continuidade ao processo de internacionalização da Unidade, a Escola de Engenharia
de Lorena da  Universidade de  São Paulo -  EEL/USP anuncia  o  processo  seletivo  para
concessão  de  VAGAS exclusivamente  para  intercâmbio  internacional  para  alunos  de
graduação no primeiro semestre de 2023.

O presente Edital visa a inscrição no Edital 1553-2022 - Programa de  Bolsa de Mobilidade
Internacional  Santander.  O  candidato  deverá  ter  conhecimento  da  íntegra,  bem  como
entender os requisitos elencados no citado Edital.

1 - Do período do intercâmbio: 1º Semestre de 2023

2 - Das instituições Estrangeiras:

Instituição País Proficiência Qtd de Vagas

Universidad  Tecnológica  Nacional  -
Faculdad Regional Concepción del Uruguay

Argentina Certificado
básico de

conhecimento da
língua espanhola

03

Universidad De La Frontera - Facultad de
Ingeniería y Ciencias 

Chile 02

3 - Das inscrições: as inscrições deverão ser realizadas através da área pública do Sistema
Mundus  https://uspdigital.usp.br/mundus/),  não  havendo  necessidade  de  ter  login.  Editais  -
Alunos de Graduação - Editais - Tipo: Edital Unidade - Unidade de origem do interessado:
Escola de Engenharia de Lorena.

4 - Dos documentos: 
4.1  -  Plano  de  Estudos  devidamente  assinado,  que  apresente  no  mínimo  3  (três)

disciplinas que serão cursadas na Instituição escolhida. Modelo plano de estudos 

4.1.2 -  Clique aqui para ter acesso ao catálogo de cursos e disciplinas oferecidos na
Universidad de La Frontera - Facultad de Ingeniería y Ciencias

 4.1.3 -  Clique aqui para ter acesso ao catálogo de cursos e disciplinas oferecidos na
Universidad Tecnológica Nacional -  Faculdad Regional Concepción del Uruguay

4.2 - Carta de Motivação, Modelo Carta de Motivação

4.3 - Histórico Escolar com percentual de conclusão de curso

5 - Critérios para seleção: 

5.1. Obrigatórios:

5.1.1 Ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação da EEL e não ter
dependência(s) conceituada(s) como RN, RA e RF em disciplinas obrigatórias do seu curso
atual  que  não  tenham  sido  novamente  cursadas  com  conceito  final  de  aprovação  até  o
momento da indicação. 

5.1.2  Ter  concluído  ao  menos  40%  (quarenta  por  cento)  do  total  dos  créditos
necessários para a conclusão do curso e o período de interstício de 04 (quatro) semestres
dentro do curso (vínculo) atual, conforme registro do sistema Júpiter, desconsiderados aqueles
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https://internationaloffice.usp.br/wp-content/uploads/CARTA-DE-MOTIVACAO.pdf
http://www.faenquil.br/
https://www.frcu.utn.edu.ar/index.php/estudiar/carreras-de-grado
https://www2.ufro.cl/catalogo/ver_catalogo.php
https://internationaloffice.usp.br/wp-content/uploads/CONTRATO-DE-ESTUDOS-1.pdf


referentes a vínculos anteriores interrompidos por motivo de transferência interna ou externa,
conclusão ou encerramento de qualquer outra natureza. 

5.1.3 - Ter comprovado nível de conhecimento da língua estrangeira equivalente ou
superior ao mínimo exigido pela IES estrangeira. 

5.1.4  -  No semestre  anterior  ao período de intercâmbio previsto neste Edital,  estar
cursando disciplinas na Escola de Engenharia de Lorena.

5.1.5  -  Ter  como finalidade de intercâmbio a matrícula  em DISCIPLINAS,  inclusive
aquelas referentes a estágio curricular e que envolvam atividades práticas e/ou laboratoriais,
sendo apto para indicação o candidato que comprometer-se a se matricular em, no mínimo 3
atividades acadêmicas a serem desenvolvidas durante o intercâmbio que correspondam a 3
(três) disciplinas do seu curso de origem na EEL.

5.1.6 - Não ter recebido Auxílio/Bolsa de Programas de Mobilidade gerenciados pela
Aucani  (bolsas  Santander,  Mérito  Acadêmico  USP,  Erasmus  etc.)  para  realização  de
intercâmbio.

5.2. Classificatórios, nessa ordem

5.2.1  -  Média  Normalizada,  registro  no  Sistema  Mundus  -  Editais  -  Alunos  de
Graduação - Média Normalizada por Turma.

5.2.2 - Rendimento escolar dos alunos (último registro no Sistema JúpiterWeb).

5.2.3 - Maior percentual de conclusão nas disciplinas obrigatórias do curso.

6 - Do cronograma: 

Período de inscrição no Sistema Mundus De 04 a 18/07/2022

Resultado Até 22/07/2022

Desistência 20/08/2022
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