
 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 

Comissão de Relações Internacionais – International Office FEA-RP 

 

 
 

 

Av. Bandeirantes, 3900 - Bloco B2 FEARP, Sala 42 CEP 14040-905 - Ribeirão Preto, SP 
Telefax:  +55 (16) 3315-4969     international@fearp.usp.br      www.international.fearp.usp.br 

1/1 

Processo Seletivo para Programa de Intercâmbio International Office FEA-RP – Edital 1310/2020 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - Processo Seletivo de Intercâmbio para o 1° semestre de 2021 

Preencher com Letra de Forma. Mantenha-nos informados sobre posteriores alterações. 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome completo: ___________________________________________________________________________ 

 

Data e local de nascimento: _________________________________________________________________ 

 

Nacionalidade(s): __________________________________________________________________________ 

 

Endereço: ________________________________________________________________________________ 

 

CEP: _______________________ Cidade: ______________________________________________________ 

 

Tel. Res.: ____________________________________________  Cel.: _______________________________________________ 

 

E-mail USP:________________________________________E-mail Pessoal__________________________________________ 

 

nº USP: ____________ Semestre Atual: ___   nº Passaporte (ou protocolo):_________________Validade: ____/ ____/ ________ 

 

Curso: (  ) ADM diurno  (  ) ADM noturno  (  ) Ciências Econômicas  (  ) Ciências Contábeis  (  ) ECEC 

 
SELEÇÃO DE VAGAS 

INDICAÇÃO DAS OPÇÕES DE UNIVERSIDADES POR ORDEM DE PRIORIDADE 

 

Prioridade País Universidade Campus 

1º    

2º    

3º    

4º    

5º    

 

Declaração 

 

Eu, __________________________________________________________________________, nº USP __________________, declaro estar 
ciente do regulamento do processo seletivo para o programa de intercâmbio referente ao Edital 1310/2020. Estou de acordo com o Método de 
Avaliação adotado, com as funções do International Office FEA-RP e com minhas responsabilidades enquanto participante desse programa, bem 
como com os demais tópicos abordados no respectivo Manual de Inscrição, documento do qual possuo uma via. Declaro também ser o 
responsável pelos documentos necessários para a efetivação do intercâmbio, da viagem e para a emissão do visto. Estou ciente também que o 
International Office FEA-RP não se responsabiliza por problemas operacionais e pessoais que possam ser gerados pela não apresentação em 
tempo hábil dos documentos de viagem (principalmente o passaporte e a emissão do visto). Declaro estar ciente de que devo confirmar o 
interesse na vaga obtida conforme descrito no Manual de inscrição. Declaro ainda que estou ciente da opção de participação no Processo 
Seletivo. Caso tenha interesse em concorrer às bolsas de intercâmbio disponibilizadas pela USP, quando existirem, me atentarei e seguirei às 
normas e requisitos de cada edital ao qual possua interesse. 
 
Declaro, ainda, que realizarei o intercâmbio mediante as especificidades abaixo (marcar apenas uma opção)*: 
 
[   ] Sem Bolsa (Declaro ter entre 20 e 90% do curso integralizado e não ter média com reprovações abaixo de 6,0) 
 
[   ] Com Bolsa (Declaro ter entre 40 e 90% do curso integralizado, além de não ter dependências em disciplinas obrigatórias não cumpridas, 
não ter média com reprovações abaixo de 6,00 e possuir média normalizada acima de 5,0) 
 
[   ] Com ou Sem Bolsa (Declaro ter entre 40 e 90% do curso integralizado, além de não ter dependências em disciplinas obrigatórias não 
cumpridas, não ter média com reprovações abaixo de 6,00 e possuir média normalizada acima de 5,0) 
 

 
Data ______________ Assinatura _________________________________________________________________________ 
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