
 

 

INTERCÂMBIO ACADÊMICO – USP/UNESP/UNICAMP 
 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO ENTRE AS 
UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS USP/UNESP/UNICAMP 

Procedimentos para alunos da EACH:  

É facultado ao aluno de Graduação, regularmente matriculado em qualquer curso 
da USP, a partir da integralização de 20% dos créditos, cursar disciplinas de 
graduação em outras instituições de ensino superior, nas Universidades 
Estaduais Paulistas (UNICAMP/UNESP/USP). 

Pelas disciplinas cursadas, o aluno receberá o número de créditos que a 
Coordenação do Curso estimar corresponderem às disciplinas em que 
comprovadamente logrou aprovação, dentro do limite máximo de 20% do total de 
créditos do curso da USP. 

Os créditos obtidos serão lançados em disciplina optativa própria, denominada  
“Atividades desenvolvidas em outras instituições brasileiras de nível superior”, 
conforme o caso, em que o aluno ficará matriculado durante a realização da 
atividade aprovada.  A Coordenação do Curso poderá reconhecer equivalência 
entre disciplinas obrigatórias do curso e disciplinas a serem cursadas em outras 
instituições (Resoluções CoG 4605/98; 4661/99 e 4974/02). 

Para participar do programa de intercâmbio estadual, na condição de estudante 
especial nas Universidades Estaduais Paulistas, o aluno de graduação da EACH 
 deverá comparecer ao Serviço de Graduação, com os seguintes documentos: 

Documentos necessários: 

1. Plano de estudos com a relação de disciplinas que pretende cursar em 
Instituição; 

2. Cópia da cédula de identidade; 

3. Formulário de candidatura. 

 

Prazos para entrega dos documentos: 

Intercâmbio no 1º semestre: 1ª quinzena de outubro 

Intercâmbio no 2º semestre: 1ª quinzena de maio 

O requerimento será submetido, previamente, à análise da Coordenação de 
Curso para a autorização do plano de estudos. 



 

 

Após as providências acima, o aluno deverá se dirigir à instituição pretendida para 
efetuar a matrícula. 



 

 

 
FORMULÁRIO DE CADASTRO DE  

CANDIDATOS A INTERCÂMBIO ESTADUAL 
 
 
 

NOME DO CANDIDATO:   
__________________________________________________________________________ 
 
UNIVERSIDADE DE ORIGEM: 
______________________________________________________________________ 
 
CURSO:___________________________________________________________________________________________
____________________ 
 
PERÍODO DO INTERCÂMBIO: 
______________________________________________________________________ 
 
 
ENDEREÇO DO CANDIDATO: 
 
Rua/Avenida: ________________________________________________________________________________n.º 
__________________________ 
 
Bairro: ________________________________________________  Cidade____________________________   ESTADO 
__________________ 
 
CEP ____________ - ________          TEL     ________________________        Celular 
___________________________________________ 
 
E-MAIL: ________________________________________________________ 

 
DADOS PESSOAIS 

 
DATA DO NASCIMENTO: ________/__________/________   CIDADE:_______________________   
ESTADO_______________________ 
 
NACIONALIDADE: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
DOCUMENTOS 

 
RG:___________________________________________________   ESTADO___________________________ 

 

CPF:__________________________________________________ 

 
 

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO CORRETAS E VERDADEIRAS. 
 
 

 
São Paulo, _______/_________/20______. 

 
 
 
 



 

 

______________________________________________________________ 
ASSINATURA 

 


