
 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS 

 

Normas de Aceitação de Alunos de Graduação e Pós-Graduação Visitantes 

 

Os estudantes estrangeiros podem frequentar disciplinas, realizar estágio ou pesquisas no IEB-USP na 

condição de aluno de intercâmbio de graduação ou pós-graduação por um período de um a dois 

semestres (período esse que pode vir a ser prorrogado, desde que com autorização da Instituição 

Estrangeira). 

 

Requisitos: 

É necessário possuir conhecimento prévio da Língua Portuguesa, pois todas as atividades na USP são 

oferecidas neste idioma.  

Todos os estudantes ao chegarem à USP devem apresentar cópia de passaporte com visto de 

estudante tipo I ou IV (o visto de turista não é aceito para a realização da matrícula), e com cópia se 

seguro-saúde internacional

O ano acadêmico é de Fevereiro a Dezembro, dividido em dois semestres, sendo o primeiro semestre 

de Fevereiro a Junho e o segundo de Agosto a Dezembro (Janeiro e Julho são férias na USP). O aluno 

deve estar presente para matrícula no período indicado em sua Carta de Aceitação. 

. 

 

- Documentos necessários para inscrição (em Língua Portuguesa ou Inglesa): 

1. Histórico Escolar de nível Superior, traduzido para a Língua Portuguesa (curso atual). 

2. Carta de Apresentação da Universidade de origem endereçada à Diretoria do Instituto de Estudos 

Brasileiros – USP. 

3. Carta de Recomendação de Docente da Universidade de origem destinada ao Docente USP 

responsável pela aceitação. 

4. “Curriculum Vitae”. 

5. Relação das Disciplinas nas quais pretende matricular-se: previsão de turmas do IEB (link ao 

documento). 



 

6. Projeto de estudos a ser desenvolvido no Brasil, contendo cronograma de atividades programadas 

com início e fim da estadia. 

7. 1 foto 3 X 4 colorida, em arquivo JPEG com no máximo 50 kb. 

8. Cópia do passaporte (folha com foto e número do passaporte). 

9. Formulário de cadastro . 

 

- Documentos necessários para matrícula no IEB: 

1. Cópia do visto de estudante tipo I ou IV

2. 

 (o visto de turista não é aceito para a matrícula). 

Cópia se seguro-saúde internacional

 

. 

Sobre bolsas e financiamentos: 

O Instituto de Estudos Brasileiros não prevê bolsas ou qualquer outro tipo de financiamento aos 

candidatos aprovados. A USP não dispõe de alojamento nem oferece estadia para estudantes de 

instituições estrangeiras. 

 

Prazos para envio dos documentos  

Se for cursar disciplinas: 

- para o primeiro semestre (fevereiro-junho): 01 de dezembro. 

- para o segundo semestre (agosto-dezembro): 10 de junho. 

Se não for cursar disciplinas, mas apenas realizar pesquisa: o ano todo. 

 

Endereço para envio dos documentos: 

Comissão de Relações Internacionais do IEB-USP 

Av. Prof. Mello Morais, travessa 8 / nº 140 

Cidade Universitária - São Paulo SP 

CEP: 05508-030  BRASIL 

 

 
 


