
PROGRAMA DE MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL NA PÓS-GRADUAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO VISANDO A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E/OU ESTÁGIOS 

 

Para se inscrever para período de mobilidade (pesquisa e/ou estágio) na Pós-

Graduação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, o aluno estrangeiro 

deverá apresentar ao professor da FSP-USP interessado em recebê-lo e supervisioná-lo, a 

seguinte documentação: 

1. Carta de recomendação do professor responsável por sua supervisão na 

instituição estrangeira dirigida ao professor da FSP-USP responsável pela 

aceitação do estudante; 

2. Carta da instituição do exterior comprovando o vínculo do estudante de pós-

graduação; 

3. Plano de pesquisa indicando o início e o término do projeto; 

 

4. Cronograma das atividades a serem realizadas na USP no período especificado. 

 

 Após a anuência do professor da FSP-USP, esta documentação deverá ser 

encaminhada para a análise da Comissão Coordenadora de Programa (CCP) e da Comissão de 

Pós-Graduação (CPG) e ciência das instâncias superiores. 

Esclarecimentos: 

a) O estudante estrangeiro poderá se inscrever no Programa de Mobilidade, 

em fluxo contínuo. 

b) O período de permanência do estudante estrangeiro no Programa poderá 

ser de 3 (três) a 12 (doze) meses, prorrogáveis por até no máximo 12 

(doze) meses, desde que autorizado pela instituição de origem; 

c) No ato da matricula, o aluno estrangeiro deverá apresentar à Secretaria de 

Pós-Graduação da FSP-USP o passaporte com visto de estudante 

(temporário IV) e cópia do seguro de saúde internacional;  

d) A Secretaria de Pós-Graduação da FSP-USP é responsável pela verificação 

dos documentos e cadastro do aluno estrangeiro, em mobilidade, no 

sistema de Pós-Graduação JANUS.  

e) A utilização dos serviços/facilidades oferecidos pela USP será garantida 

através da emissão/entrega da carteira de estudante USP, quando o 

período de mobilidade for superior ou igual a três meses; ou através da 

emissão/entrega de declaração pela Secretaria de Pós-Graduação da FSP-

USP quando o período de mobilidade for igual ou inferior a três meses.   

f) A Universidade não dispõe de alojamento e não oferece estadia para 

estudantes de Instituições Estrangeiras. 


