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CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 

– Aluno de graduação – 

Aprovados na 42ª Reunião da Comissão de Relações Internacionais da FZEA/USP, em 19/02/2018 

Aprovados na 235ª Reunião da Comissão de Graduação da FZEA/USP, em 27/03/2018 

 

Para realização de intercâmbio internacional, vinculado a edital de vaga ou bolsa  

1. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil; 

2. Ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação da FZEA/USP; 

3. Ter concluído ao menos 20% do total dos créditos necessários para a conclusão do 

curso e o período de interstício de 02 semestres dentro do curso (vínculo) atual, 

desconsiderados aqueles acumulados em vínculos anteriores interrompidos por 

motivo de transferência interna ou externa, conclusão ou encerramento de 

qualquer outra natureza; 

4. Ter concluído no máximo 90% (noventa por cento) do total de créditos necessários 

para a conclusão do curso; 

5. Não possuir dependências em disciplinas obrigatórias do curso atual no momento 

da inscrição (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 inscrição); 

6. Possuir média normalizada igual ou superior a 5,0; 

7. Ter cursado disciplinas na FZEA/USP durante o semestre anterior ao período do 

intercâmbio previsto no edital; 

8. Não ter sido indicado à vaga de intercâmbio para o mesmo período por meio de 

processo seletivo da FZEA/USP; 

9. Atender aos demais critérios mínimos/requisitos gerais de edital de vaga ou bolsa, 

quando houver, lançado por órgãos da USP (AUCANI, PRG, AUSPIN etc.). 

 

Para realização de intercâmbio internacional, desvinculado de edital de vaga ou bolsa 

1. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil; 

2. Ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação da FZEA/USP; 

3. Ter concluído ao menos 20% do total dos créditos necessários para a conclusão do 

curso e o período de interstício de 02 semestres dentro do curso (vínculo) atual, 

desconsiderados aqueles acumulados em vínculos anteriores interrompidos por 
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motivo de transferência interna ou externa, conclusão ou encerramento de 

qualquer outra natureza; 

4. Ter concluído no máximo 90% (noventa por cento) do total de créditos necessários 

para a conclusão do curso; 

5. Não possuir dependências em disciplinas obrigatórias do curso atual no momento 

da inscrição (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 inscrição); 

6. Possuir média normalizada igual ou superior a 5,0; 

7. Instituições de ensino superior, de pesquisa ou órgãos de destino deverão possuir 

convênio vigente com a FZEA para cursar disciplinas ou realizar estágio não 

obrigatório. 

 

 

 

 

 


