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EDITAL Nº 01/2018 – INDICAÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE 

DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO PARA CHAMADA DA AUCANI Nº840/2018 

 

Em continuidade ao Edital 840/2018 do Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional 

para os alunos de Graduação da USP, o presente edital interno inicia o processo seletivo para 

indicação de alunos de graduação da FMRP-USP.  

 

1. Instituições de Ensino Superior de destino 

 

Neste edital específico serão consideradas as candidaturas de intercâmbio apenas para 

Instituições de Ensino Superior estrangeiras conveniadas à Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e cujos convênios contemplam o intercâmbio de 

alunos de graduação. 

 

2. Requisitos para candidatura e disposições gerais 

 

 Candidatar-se ao intercâmbio cuja duração seja 90 a 180 dias durante os seguintes 

períodos: 10/7/2018 e 31/12/2018 ou 02/01/2019 a 30/06/2019. 

 Comprometer-se à: 

A. Matricular-se no número mínimo de 3 (três) disciplinas, que pertencem ao quadro da 

Instituição de destino, a serem obrigatoriamente indicadas no ato da inscrição ou  

B. Realização de pesquisa: 

- São caracterizadas como atividades de pesquisa aquelas descritas no § 1º do artigo 5º da 

Resolução CoPq- 7.236/2016; 

- São elegíveis à modalidade de intercâmbio para realização de pesquisa estudantes: (i) que 

estejam ou tenham estado regularmente inseridos no Programa de Iniciação Científica e de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da USP instituído pela Resolução 

CoPq-7.236/2016; (ii) que cumpram as normas e prazos estabelecidos pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa da USP para registro inicial e de acompanhamento obrigatório no sistema Atena das 

atividades realizadas no âmbito do programa; e (iii) cujo primeiro relatório semestral de 

atividades já houver sido devidamente submetido e aprovado no âmbito da Comissão de 

Pesquisa de sua Unidade USP - verificação através do sistema ATENA. 

- Para qualquer finalidade apresentada no item anterior, a mobilidade deverá ser iniciada 

apenas após o término do programa de IC ou ITI, caso esteja em andamento no período de 

inscrição. 

 Haver concluído, cumulativamente, ao menos 4 (quatro) semestres e 40% (quarenta 

por cento) do total dos créditos do seu curso (vínculo) atual. 

 Estar regularmente matriculado e não ter dependências em disciplinas obrigatórias do 

seu curso atual no momento da indicação (são consideradas dependências as disciplinas 

conceituadas como RN, RA e RF que não tenham sido novamente cursadas com conceito 

final de aprovação até o momento da indicação). 

 Haver, no semestre anterior ao período de intercâmbio previsto, cursado disciplinas na 

USP. 

 Não ter recebido bolsa gerenciada pela AUCANI para atividade acadêmica no exterior 

(Bolsas USP, Santander, CsF, AUGM, Erasmus etc.)  

 Comprovar o nível de conhecimento da língua estrangeira equivalente ou superior ao 

mínimo exigido pela Instituição Ensino Superior (IES) estrangeira. 
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 Acompanhar o andamento do presente processo seletivo a fim de tomar conhecimento 

do resultado e demais providências. 

 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital 840/2018 disponível no 

sistema Mundus. 

 Os requisitos deste edital não desobrigam o cumprimento dos requisitos e demais 

exigências do Edital 2018. 

 Todas as dúvidas serão respondidas exclusivamente pelo e-mail crint@fmrp.usp.br 

 

3. Inscrição 

 

As inscrições deverão ser realizadas de: 

- 3 de abril até às 12 horas do dia 26 de abril de 2018 8 de maio, para intercâmbio com 

início entre 10/07/2018 e 31/12/2018; 

- 1 de julho até às 12 horas do dia 30 de julho de 2018 16 de agosto, para intercâmbio com 

início entre 02/01/2019 e 30/06/2019; 

 

 

O candidato deverá enviar, exclusivamente, a documentação solicitada neste edital para o 

endereço eletrônico crint@fmrp.usp.br . 

 

4. Documentos necessários para inscrição 

 

Os documentos necessários para inscrição são: 

A. Resumo escolar atualizado; 

B. Ficha de inscrição (disponível ANEXO 1 deste Edital); 

C. Comprovante de proficência (TABELA 1, ANEXO 2 deste Edital); 

D. Contrato de estudos (para alunos que cursarão disciplinas) ou Plano de estudos (para 

alunos que realizarão atividades de pesquisa E participam/ participaram de projeto de 

Iniciação Científica (ANEXO 3) AMBOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER 

CARIMBADOS POR PRESIDENTE OU VICE-PRESIDENTE DA CG 

Para os alunos que realizarão atividades de pesquisa, ainda é necessário apresentar 

carta convite do orientador de pesquisa na IES estrangeira contendo assinatura do 

emissor e datas de início e término do intercâmbio. 

 

Todos os documentos deverão ser enviados em formato PDF. Arquivos recebidos em 

formato diferente do indicado serão desconsiderados.  

 

Para os alunos selecionados poderão ser solicitados outros documentos exigidos pela 

universidade estrangeira como passaporte válido, comprovante de vacina, etc. 

 

5. Processo de Seleção 

 

Serão selecionados alunos de graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto de 

acordo com o número de vagas disponíveis pelas universidades conveniadas.  

A Comissão de Relações Internacionais não se responsabiliza pelo não oferecimento de vagas 

e/ou não aceite dos alunos nomeados pelas instituições estrangeiras. 

A Comissão de Relações Internacionais da FMRP será responsável apenas pela seleção para 

indicação dos candidatos. 

 

mailto:crint@fmrp.usp.br
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6. Critério de seleção e classificação 

 

Será atribuída uma nota resultante da soma dos dois itens abaixo ao candidato, de acordo com 

a análise do Plano de Estudos. Na avaliação será levado em consideração: 

 

A. Coerência do contrato de estudos ou plano de estudos (de 0 a 10); 

B. Média NORMALIZADA (mínima de 5,0 e serão consideradas todas as casas 

decimais) 

 

À nota resultante da soma dos dois itens acima será acrescido ainda o valor de 1,0 para alunos 

que realizarão atividades de pesquisa E participam/ participaram de projeto de Iniciação 

Científica. 

 

Candidatos que inscreverem-se com mais de um plano de estudos terão uma nota resultante da 

média das notas dos documentos com os quais se inscreveu.  

 

Em caso de empate, os critérios de desempate por ordem de relevância serão: 

1º se aluno concorrendo à bolsa realizando atividades de pesquisa E participam/ participaram 

de projeto de Iniciação Científica. 

2º maior média normalizada; 

3º maior número de créditos cursados. 

 

Importante: Dada a restrição de algumas instituições de Ensino de destino do Edital 840/2018 

(item 3. da tabela: 3. Instituição de Ensino de Destino: Instituição de Ensino Superior (IES) 

estrangeiras, exceto aquelas localizadas nos domínios da América Latina e do Caribe, da 

Espanha e de Portugal e as que tenham origem nessas regiões), o candidato que inscrever-se 

APENAS para universidades localizadas nas regiões citadas terão sua candidatura e colocação 

inseridas em uma lista de espera para que sejam indicados em editais futuros abertos pela 

AUCANI e/ou unidade  até o final do primeiro semestre que permitam a participação das IES 

escolhidas. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

EDITAL Nº 01/2018 – INDICAÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE 

DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO PARA CHAMADA DA AUCANI Nº840/2018 

 

 

DADOS DO ALUNO 

 

NOME 

Nº USP 

UNIDADE        FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO – FMRP 

CURSO        SEMESTRE: 

E-MAIL TELEFONE PARA CONTATO: 

N° de créditos concluídos Percentual do total concluído do curso: 

Período de intercâmbio: 

Modalidade que irá concorrer: (    ) cursar disciplinas          (     ) desenvolver atividades de pesquisa 

Vaga à qual irá concorrer:  

(    ) Vaga USP (Indique o edital em que foi selecionado: _____________)     (    ) Vaga da FMRP 

 

 

INSTITUIÇÃO NO EXTERIOR CONVENIADA COM FMRP  

A QUAL O ALUNO SE CANDIDATA 

 

Instituição País Ordem de Opção 

Universidade de San Martin de 

Porres 
Peru (  ) 1ª opção   (  ) 2ª opção   (  ) 3ª opção 

Universidade de Salamanca Espanha (  ) 1ª opção   (  ) 2ª opção   (  ) 3ª opção 

Universidade de Santander Colômbia (  ) 1ª opção   (  ) 2ª opção   (  ) 3ª opção 

Universidade Autonoma de 

Bucaramanga 
Colômbia (  ) 1ª opção   (  ) 2ª opção   (  ) 3ª opção 

Universidade de Aarhus Dinamarca (  ) 1ª opção   (  ) 2ª opção   (  ) 3ª opção 

Universidade de Tübingen Alemanha (  ) 1ª opção   (  ) 2ª opção   (  ) 3ª opção 

Universidade do Porto Portugal (  ) 1ª opção   (  ) 2ª opção   (  ) 3ª opção 

Paris Diderot França (  ) 1ª opção   (  ) 2ª opção   (  ) 3ª opção 

Universidade vaga USP  (  ) 1ª opção   (  ) 2ª opção   (  ) 3ª opção 
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ANEXO 2 

Tabela 1 

Instituição Vagas 
Curso 

Disponível 
Proficiência em Língua 

Universidade 

de Aarhus 

(Dinamarca) 

Sem 

garantia de 

vagas 

Medicina  

TOEFL > 83 iBT ou 

IELTS > 6,5 band score 

 

Universidade 

de Tübingen 

(Alemão) 

A ser 

definido 

 

Medicina 

Ciências 

Biomédicas 

German B2 

English B2 (Para disciplinas pré estabelecidas 

na área de Medicina) 

 

Universidade 

de San 

Martin de 

Porres 

(Peru) 

2 Medicina 

A ser definido 

Espanhol Fluente (Qualquer certificado ou 

declaração de próprio punho informando que 

possui habilidade na língua espanhola em 

nível avançado/fluente)  

A universidade pode requerer entrevista via 

Skype. 

Universidade 

de Salamanca 

(Espanha) 

1 
 

Medicina 
Spanish B2 

Universidade 

de Santander 

(Colômbia) 

1 

Medicina 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Ciências 

Biomédicas 

Terapia 

Ocupacional 

Espanhol Intermediário (Qualquer certificado 

ou declaração de próprio punho informando 

que possui habilidade na língua espanhola em 

nível intermediário). 

Universidade 

Autonoma de 

Bucaramanga 

2 Medicina 

Espanhol Intermediário (Qualquer certificado 

ou declaração de próprio punho informando 

que possui habilidade na língua espanhola em 

nível intermediário). 
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Universidade 

do Porto 

Não terão 

vagas 

reservadas 

Medicina  

Ciências 

Biomédicas 

Nutrição  

Declaração que português é a língua materna 

do estudante 

Paris Diderot 

A ser 

definido 

 

Medicina 
A ser definido 

 

 

Importante: Para os alunos que realizarão atividades de pesquisa, o contato 

com a universidade estrangeira deverá ser feita pelo próprio aluno ou docente da 

FMRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 
 

ANEXO 3 

 
CONTRATO DE ESTUDOS (PARA ALUNOS QUE CURSARÃO DISCIPLINAS)  

 

Nome completo do aluno:__________________________________________ 

 

Resuma o seu plano de estudos, justificando seu interesse nesse programa, além de destacar o 

nome das disciplinas e as respectivas cargas horárias. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Disciplinas que pretende cursar Departamento-Faculdade/  Número de 

créditos 

(preenchimento 

não obrigatório) 

   

   

   

   

   

   

 

 

 
  

Assinatura do aluno 

 

 

_____/_____/_____ 

Data 



 

 
 

ANEXO 3 

 

PLANO DE ESTUDOS (PARA ALUNOS QUE REALIZARÃO ATIVIDADES DE PESQUISA 

E PARTICIPAM/ PARTICIPARAM DE PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA) 

 

 
 

NOME DO ALUNO: 

NUSP: UNIDADE: 

TELEFONE: E-MAIL: 

ORIENTADOR NA USP: 

E-MAIL DO ORIENTADOR: 
INSTITUIÇÃO DE DESTINO: PAÍS: 

CONTATO NA INSTITUIÇÃO DESTINO: 

DEPTO: E-MAIL: 

PERÍODO DE INTERCÂMBIO INÍCIO: TÉRMINO: 
(todos os campos são obrigatórios) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

2. OBJETIVO 
 



 

 
 

3. METODOLOGIA 

 

4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS DURANTE O INTERCÂMBIO 
 

ATIVIDADES MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 

       

       

       

       

       

       

 
 

5. REFERÊNCIAS 

 
 

6. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 7. IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE USP 

 
 

Assinatura:    

 
 

Assinatura:    

 
Nome completo do aluno: 

Prof. Dr. 
Universidade de São 
Paulo / USP Unidade 
do docente: 

Local/Data: Local/Data: 



 

 
 

RESULTADO 

 

Inscrições 1º semestre 

NUSP Nota final Situação 

8959863 16,101 Aprovado 

8958497 12,6601 Aprovado 

Inscrições 2º semestre 

NUSP Nota final Situação 

8562583 15,1333 Aprovado 

8547582 14,0595 Aprovado 

9809922 12,8668 Lista de espera 

9316252 12,6706 Lista de espera 

Inscrições cujas médias normalizadas não atingissem 5,0 e que 

indicavam universidades não contempladas pelo edital 840 não 

puderam ser consideradas 

 


