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O               PET ADM é uma entidade estudantil 
ligada ao MEC e presente em diversas 
universidades do Brasil, possuin-

do como foco o tripé pesquisa, ensino 
e extensão. No dia a dia, desenvolve-
mos projetos que têm como objetivo de-
volver à sociedade todo o conhecimento 
que adquirimos durante a graduação e 
levar informações para a comunidade FEA-
na, como exemplo o nosso projeto ‘Feira 
de Intercâmbio’, responsável pela elabora-
ção deste guia. O projeto tem como objetivo 
facilitar o acesso à informação sobre inter-
câmbio para que todos os FEAnos possam 
se planejar para um semestre no exterior 
desde o primeiro dia da graduação, além de 
incentivar mais alunos a viverem essa expe-
riência, internacionalizando cada vez mais a 
FEA USP.

Este material foi desenvolvido pelos 
membros do projeto ‘Feira de Intercâm-
bio’ com a intenção de compilar todas 
as informações necessárias para que os 
FEAnos possam se preparar para realizar um 
semestre no exterior. Assim, as informações 
aqui contidas traduzem informações 
presentes no próprio site da FEA USP, além 
de contar com informações adicionais 
colhidas através do contato com a CCInt 
(Comissão de Cooperação Internacional - 
órgão responsável por intercâmbio na FEA 
USP) e entrevistas realizadas com alunos da 
FEA já que realizaram intercâmbio. Com isso, 
desde o primeiro dia na FEA, os alunos terão 
informações sobre preço de intercâmbio, 
como conseguir bônus, dicas de viagem e 
muito mais!

 Criação do Dia  
do Intercâmbio

Mudança para Feira 

de Intercâmbio

2ª Feira de Intercâmbio: 

primeiro evento com palestras

Introdução | Linha do tempo

3ª Feira de 

Intercâmbio 

Com a Pandemia, 4ª 

Feira de Intercâmbio;            

dessa vez online   

Evento PET  + TOELTS 

Aprovação no Edital da 

Sempre FEA.

Publicação da Revista          
de Intercâmbio

Agradecemos ao Sempre FEA por ter depositado recursos no nosso projeto, permitindo 
que todo o trabalho realizado ao longo do ano fosse compilado em um só lugar. Além disso, 
agradecemos ao Studio Colmeia pelo tempo e dedicação envolvidos na elaboração deste 
material, à TOELTS, pela parceria em eventos muitos agregadores para a comunidade FEAna, 
e por fim, agradecemos a CCInt e todos os intercambistas que nos ajudaram a coletar 
informações aqui presentes. O PET ADM agradece por acreditarem e agregarem na nossa 
‘Feira de Intercâmbio’!
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Compilado Geral 
de Dicas de Viagens
Compilado Geral
de Dicas de Viagens

Transferwise 
O Transferwise é um serviço que permite 
o envio de dinheiro usando o câmbio do 
dia, sem cobrança por spread ou taxas 
escondidas. Em suma, cada transferência no 
Transferwise pode sair até 8x mais barata do 
que pelos métodos tradicionais.

N26 
O N26 é um banco virtual muito utilizado 
por quem faz intercâmbio, sendo, inclusive, 
o mais recomendado por intercambistas 
na Europa, afinal, ele é válido em todo o 
continente europeu. Trata-se de um banco 
100% virtual, sem taxas, e no qual abrir uma 
conta é totalmente gratuito

 Fazer um intercâmbio é uma 
oportunidade maravilhosa para viajar, 
seja dentro do país no qual você estudará, 
ou nos países vizinhos. Pensando nisso, 
compilamos todas as dicas mais usa-
das por estudantes brasileiros que 
fizeram intercâmbio, principal-
mente na Europa, em que vários 
países são próximos uns dos outros. 
Confira algumas dicas: 

COLABORADORES NESTA EDIÇÃO

Escrita

Matheus dos Santos - Contabilidade
Pedro Henrique Saldanha Ribeiro - Economia
Nicholas Antony dos Santos - Administração
Matheus Caires Nunes - Administração
Julia Figueirêdo Puppi - Administração
Maurício Mendonça de Araújo - Administração
Bruna Paz de Marchi - Economia
Heitor Felippe Filho - Economia
Henrique Panisi Gottschall - Contabilidade
Michele Chen - Administração
Laura Ribas Glinternik Antonio - Administração
David Diniz Kalichman - Economia
Leticia Miyuki Endo - Atuária
Lucca Arteze - Administração

Revisão

Maria Beatriz Custódio - Administração
Ellen Gonzaga Martins - Administração
Fernando Aurichio Dutra da Silva - Administração
Mariana Moraes Lopes - Contabilidade
Pedro Henrique da Cruz Miranda - Contabilidade
Penélope Caitano - Contabilidade

EXPEDIENTE 

Projeto Gráfico, Diagramação e Infografia

Cristall Hannah Boaventura - Studio Colmeia

Imagens 

Freepik.com
Unsplash.com
Pexels.com

Manual de Intercâmbio | 2021

07



Skyscanner 
Em atividade desde 2003, o Skyscanner 
tem como missão liderar a transformação 
global para um modelo de viagens e turismo 
moderno e sustentável. A empresa  busca 
tornar a experiência de viajar o mais simples 
possível, ajudando cada pessoa a encontrar 
as melhores opções e ofertas de voos, hotéis 
e aluguel de carros para reservar a viagem 
perfeita.

Hostel World 
Este site surgiu em 1999, visando fornecer um 
canal de distribuição global acessível e um 
sistema de gerenciamento de propriedades 
para albergues (hostels). É um dos maiores 
e mais antigos sites desse ramo, e conta 
com milhares de hostels cadastrados, além 
de outras formas de hospedagem, em 
mais de 179 países, incluindo o Brasil. Dessa 
forma, é uma opção muito válida na hora 
de pesquisar e reservar sua estadia durante 
suas viagens.

OMIO  
A OMIO é uma Plataforma que auxilia na 
hora de planejar suas viagens, possibilitando 
comparar preços, trajetos, horários, etc. 
Na hora de escolher seus destinos, os 
meios de transporte mais viáveis e outros 
fatores já citados acima, o site permite 
de maneira prática e rápida o acesso a 
essas informações, proporcionando ao 
cliente as melhores escolhas para viajar 
por todos os cantos da Europa, desde uma 
pequena aldeia até as grandes capitais.

Walking Tour
O walking tour é uma ótima opção para 
aqueles que desejam conhecer as cidades 
como um turista mas que não podem pagar 
muito. Normalmente, esses tours podem 
ser realizados em quase qualquer cidade 
europeia,  basta encontrar pelas redes 
sociais o ponto de partida. O guia passa 
pelos pontos mais importantes da cidade e 
conta um pouco da história. Após o término do 
passeio, não há um valor fixo para o programa, 
assim, cada pessoa paga o que pode.

 Walking Tour

FlixBus e InterFlix 
A Flixbus é uma empresa de viagens de 
ônibus low cost da Europa, sendo uma ótima 
opção para conhecer outros países a um 
custo baixo. Entretanto, vale lembrar que as 
viagens podem ser longas dependendo do 
destino. A Flixbus oferece um serviço chamado 
Interflix, um programa que possibilita 
comprar um pacote de  5 passagens 
sem destino fixo pelo valor de 100 euros.

Worldpackers  
A Worldpackers é uma plataforma de 
trabalho de “work exchange”, que em livre 
tradução seria um intercâmbio de trabalho. 
Com ela você pode encontrar hostels, ONGs 
e projetos em geral nos quais você pode 
trabalhar em troca de hospedagem. Há 
locais que ainda oferecem alimentação, 
lavanderia e passeios, tudo em troca do seu 
trabalho num horário combinado.

Easy Jet 
A Easy Jet, assim como a RyanAir, também é 
uma empresa baixo custo de baixo custo da 
Europa. Essa companhia aérea possui cerca 
de 137 destinos para 37 países diferentes. É 
sempre uma forma de locomoção a ser bem 
considerada quando o assunto é viajar a um 
preço muito mais acessível.

RyanAir 
RyanAir é a maior companhia aérea 
europeia de baixo custo que opera 362 
rotas em 22 países. Além de ser a empresa 
mais conhecida do setor, também é a mais 
utilizada por intercambistas que querem 
fazer mochilão na Europa viajando a maior 
quantidade de países com o menor preço 
possível.
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Manual de IdiomasManual de Idiomas
A menos que você viaje para um país que fale o português, não só falar o 
idioma nativo mas também obter certificados de proficiência nele serão 
um fator (ou até um requisito) que te acompanhará por um bom tempo na 
jornada do seu intercâmbio. Logo, veremos quais são os principais idiomas e 
seus respectivos exames de proficiência.

 ●  O CEFR é uma padronização de nível 
internacional que descreve os níveis de 
proficiência em um idioma. No âmbito dos 
exames de proficiência, a pontuação obtida 
neles é baseada no Quadro acima. Suas 
classificações medem o nível de expressão, 
compreensão oral e escrita. Ele foge muito 
do nosso senso comum de básico, inter-
mediário e avançado, vai muito além disso.

 ● Dependendo do exame de proficiên-
cia que será feito, do local em que se 
estudou, e até mesmo do quanto o indivíduo 
conhece do idioma, pode ser MUITO relati-
vo! Um exemplo pode ser a facilidade que 
um falante do português pode ter com o 
Espanhol, comparado com o Alemão e sua 
dificuldade. É possível ser independente em 
uma língua mesmo tendo problemas com 
gramática, por exemplo. Converse com seus 
professores e coordenadores, para saber 
em qual nível você melhor se encaixa.

Quadro Europeu Comum de Referências Para Línguas (CEFR)

NÍVEL A - BÁSICO/ELEMENTAR

A1 - INICIANTE 

É capaz de compreender e usar expressões 
familiares e cotidianas, podendo satisfazer 
necessidades concretas. Consegue se apre-
sentar e apresentar outras pessoas, além 
de perguntar e responder sobre aspectos 
pessoais, se o interlocutor falar lentamente e 
se mostrar cooperante.

A2 - BÁSICO

Compreende frases isoladas e comuni-
ca tarefas simples. Consegue descrever 
de modo simples e direto a sua formação 
e mencionar assuntos relacionados com 
necessidades imediatas.

NÍVEL B - INDEPENDENTE

B1 - INTERMEDIÁRIO 

Compreende bem quando se usa uma 
linguagem clara, padrão, e quando se 
trata de assuntos familiares ou de interesse 
pessoal. Consegue fazer um discurso simples 
e coerente, além de descrever experiências, 
sonhos e ambições e expor brevemente 
opiniões.

B2 - INDEPENDENTE 

Compreende as ideias principais de textos 
fora de contextos familiares. Consegue se 
comunicar espontaneamente com nativos 
se exprimindo de maneira clara e explicando 
os pontos de vista de um tema atual, sejam 
positivos ou negativos.

NÍVEL C - PROFICIENTE

C1 - PROFICIÊNCIA OPERATIVA EFICAZ

Consegue compreender textos longos e 
exigentes e se comunica de forma fluente e 
espontânea. Usa a língua de modo flexível e 
eficaz para fins sociais, acadêmicos e profis-
sionais, se exprimindo claramente sobre 
temas complexos.

C2 - DOMÍNIO PLENO 

É capaz de compreender, sem esforço, prati-
camente tudo o que ouve ou lê. Resume as 
informações recolhidas em diversas fontes 
orais e escritas, reconstruindo argumentos 
e fatos de um modo coerente. Se comunica 
espontaneamente, de modo fluente e com 
exatidão, sendo capaz de distinguir finas 
variações de significado em situações 
complexas

10
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TOEFL - Test of English as      
a Foreign Language

Distribuído pela ETS (Educational Testing 
Service), o TOEFL é dividido em quatro tipos 
diferentes: Primary, Junior, ITP e IBT. Os dois 
primeiros são focados para o público infantil, 
enquanto os outros dois são voltados para o 
jovem e adulto.

TOEFL IBT é considerado o melhor teste para 
aqueles que têm foco em fazer intercâmbio 
estudantil, sendo aceito em mais de 11 mil 
universidades em 150 países. Alguns deles 
são: Alemanha, Bélgica, Canadá, Coréia do 
Sul e França.

TOEFL IBT - ESTRUTURA.
 
Este teste tem uma duração de 3 horas e 30 
minutos e é dividido em quatro partes, para 
medir diferentes habilidades: 

 ● Reading (entender o material acadêmico);

 ● Listening (entender conversas e palestras 
em inglês);

 ● Speaking (habilidade de falar no meio 
acadêmico);

 ● Writing (habilidade na escrita, através da 
produção de dois textos).

TOEFL - Mais informações

Todas as informações sobre o TOEFL 
podem ser encontradas no site da prova, 
com mais detalhamentos e outros 
materiais de preparação para o teste. 
Site oficial: 
https://www.ets.org/pt/toefl/test-takers

Exames de Proficiência IELTS - International English 
Language Testing System

Este é o único exame de proficiência aceito 
para fins de imigração e um dos mais popu-
lares de língua inglesa no mundo. É orga-
nizado pelo British Council, pelo IDP: IELTS 
Australia e pelo Cambridge English Language 
Assessment.
Este exame é solicitado por inúmeras institu-
ições de ensino internacionais e, além disso, 
não é válido somente para o Reino Unido ou 
Austrália. Ele é aceito nos Estados Unidos, 
Nova Zelândia, Canadá, entre outros países.

IELTS - ESTRUTURA

Para realizar a prova é necessário fazer uma 
inscrição no site do British Council. A estrutu-
ra da prova é realizada em duas partes:

 ● Prova em papel/computador: Listening 
(ouvir), Reading (ler), Writing (escrever);

 ● Prova com avaliador: Speaking (falar)

IELTS - Mais informações

Existem ainda três tipos de prova IELTS: 
Academics, General e UKVI. Todas as 
explicações e demais detalhes podem 
ser encontrados no site oficial da prova:
 https://www.ielts.org/

TOEIC - Test of English for 
International Communication

Trata-se de um certificado de proficiência 
criado pelo Educational Testing Service (ETS), 
reconhecido mundialmente e  voltado prin-
cipalmente para o ambiente profissional. 

Foto de Georg no Pexels

Foto de Georg no Pexels

A maioria dos países exigem este certificado 
para que estrangeiros possam ser empre-
gados e até mesmo promovidos em seus 
cargos.
Esse teste deve ser realizado em uma das 
instituições certificadas pelo ETS, sendo a 
prova composta por duas etapas:

 ● Listening (Compreensão auditiva; 
duração máxima de 45 minutos ) e Reading 
(Compreensão escrita; duração máxima de 
75 minutos);

 ● Speaking (Teste de expressão oral; duração 
máxima de 20 minutos) e Writing (Teste de 
escrita; duração máxima de 1 hora) - Essa 
fase pode ser realizada online.

Os certificados têm uma duração curta, 
já que a língua está em constante modifi-
cação. Portanto, são válidos por até 2 anos 
por recomendação. O candidato será classi-
ficado em uma escala que vai de 10 a 990, de 
acordo com suas habilidades. Mais detalhes 
e informações no site: https://www.toeic-
brasil.com.br/
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Cambridge English: FCE,           
CAE e CPE

Os exames de Cambridge, tradicionalmente 
conhecidos pelos nomes de FCE, CAE e CPE 
são certificados de proficiência em inglês 
reconhecidos internacionalmente. Todas as 
competências avaliadas por esses testes 
estão alinhadas ao Quadro Europeu Comum 
de Referência para Línguas.

FCE - First Certificate                        
in English (B2 First) 

Indicado para estudantes com inglês inter-
mediário-alto, comprovando competências 
linguísticas necessárias para comunicar 
com confiança, seja em contextos acadêmi-
cos ou profissionais. Prova menos exigente 
entre as três.

CAE - Cambridge English 
Advanced (C1 Advanced)

É adequado para quem precisa comprovar 
alto desempenho no idioma, seja para opor-
tunidades de trabalho, estudo ou obtenção 
de vistos e programas de imigração. Esta 
certificação, mais avançada do que a ante-
rior, demonstra habilidades muito cobiçadas 
por empresas e universidades.

CPE - Cambridge English 
Proficiency (C2 Proficiency)

Esta prova é destinada para aqueles que 
possuem habilidades próximas de um 
usuário fluente no inglês, comprovando 
o mais alto desempenho de um aluno ao 
se comunicar na língua estrangeira. Por 
consequência, é a mais exigente entre as 

DELE é um certificado de proficiência no 
idioma espanhol internacionalmente 
reconhecido, que é oficialmente outorga-
do pelo Instituto Cervantes, em nome do 
Ministério da Educação, Cultura e Desporto 
da Espanha. Apesar de serem instituições da 
Espanha, o diploma é utilizado por diversos 
países, contemplando diversas variedades 
do espanhol.

Todos os anos, ocorrem três rodadas de 
provas, geralmente em maio, agosto e 
novembro. No Brasil, é possível realizá-las 
em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Reci-
fe, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto 
Alegre. A prova varia de acordo com o nível 
que você escolhe prestar, assim como o 
preço. De forma geral, a prova vale 100 
pontos e é dividida em 4 partes, sendo elas:

 ● Compreensão de Leitura

 ● Compreensão Auditiva

Foto de Georg no Pexels

 ● Expressão e Interação escrita

 ● Expressão e Interação Oral

Há uma pontuação mínima para ser 
considerado apto para o nível que você 
prestou. 

O site do Instituto Cervantes fornece todas 
as informações sobre as provas, os locais 
de aplicação e os preços.
Site:https://examenes.cervantes.es/es/
dele/como

DELE -  Diploma de Español como Lengua 
Extranjera

três provas, já que é capaz de certificar um 
falante extremamente competente.

As três modalidades de prova são comuns, 
avaliando as mesmas habilidades: escrita 
(writing), leitura (reading and use of 
english), fala (speaking) e compreensão 
oral (listening). A diferença encontra-se 
no tempo de duração das provas. O teste 
pode ser feito duas vezes ao ano, em locais 
autorizados, e também pode ser realizado 
pelo computador (Computer-Based), 
exceto a parte do Speaking. O certificado 
Cambridge não tem validade, entretanto as 
instituições normalmente exigem que você 
tenha tirado o certificado em um período 
inferior a 2 anos. Para saber mais, basta 
acessar o site:

https://www.cambridgeenglish.org/br/

Toelts é uma empresa que surgiu em 2013 
para atender a demanda dos alunos da 
Universidade de São Paulo interessados em 
participar do programa federal Ciência sem 
Fronteiras. Devido ao seu grande suces-
so se consolidou no mercado como um 
curso preparatório para os grandes testes 
de certificação em língua inglesa como o 
TOEFL e o IELTS requeridos pelas instituições 
estrangeiras como comprovação de profi-
ciência. Possui parceria com as principais 
entidades estudantis envolvidas com a 
temática de intercâmbio e frequentemente 
organiza eventos para informar os alunos 
sobre importantes aspectos dos testes e 
proporcionar oportunidades de prática do 
idioma.
Saiba mais em:  www.toelts.com.br
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DSD - Deutsche 
Sprachdiplom

Deutsche Sprachdiplom 
(Certificado de Língua 
Alemã) é um certificado 
oficial de língua alemã das 
autoridades de educa-
ção alemãs e do Ministé-
rio das Relações Exteriores 
(Alemanha) que certifica 
níveis de conhecimento da 
língua alemã em escolas de 
todo o mundo. O certificado, 
juntamente com os exames 
finais da escola nacional, 
permite que os estudantes 
estrangeiros se inscrevam 
para ingressar na universi-
dade na Alemanha.

A prova varia de acordo 
com o nível que você esco-
lhe prestar, assim como o 
preço. De forma geral, as 
provas são  divididas em 4 
módulos, podendo ser feitos 
de forma combinada ou 
separada, sendo elas:

 ● Compreensão de Leitura

 ● Compreensão Auditiva

 ● Expressão e Interação 
escrita

 ● Expressão e Interação Oral

As provas somadas duram 
entre 80, para o nível A1, e 
220  minutos, para o nível 
C2. Há uma pontuação 
mínima para ser conside-
rado apto para o nível que 
você prestou.

No Brasil, é possível realizá-
las através do Instituto 
Goethe com instalações em 
São Paulo, Curitiba, Porto 
Alegre, Salvador e Rio de 
Janeiro. As Universidades na 
Alemanha com programas 
de intercâmbio abertos 
para FEAUSP tem como pré- 
requisito proficiência entre 
os níveis A2 a C1 do (QCER). 

TestDaF

O TestDaF é um exame 
linguístico de nível avança-
do. Engloba os níveis B2 e 
C1 da escala de seis níveis 
do Quadro Europeu Comum 
de Referência de Línguas 
(QECR). 
É um exame de proficiência 
que certifica sua competên-
cia linguística para estudar 
em universidades alemãs. 
Ele se destina a estudan-
tes e a futuros estudantes, 
mas é também um ates-
tado de conhecimentos de 
alemão, internacionalmente 
reconhecido, para proje-
tos científicos e profissões 
acadêmicas.
O TestDaF é um exame 
padronizado, elabora-
do e corrigido de forma 
centralizada. Ele é compos-
to de quatro partes. Seus 

conhecimentos de alemão serão avaliados 
separadamente nas habilidades:

 ● Compreensão de Leitura

 ● Compreensão Auditiva

 ● Expressão e Interação escrita

 ● Expressão e Interação Oral

As provas acontecem 6 vezes no ano e duram 

aproximadamente 200  minutos. A prova 
pede um nível mínimo de conhecimento B2 
do (QCER). Os resultados são classificados 
segundo os níveis 3, 4 e 5 do TestDaf (TDN)
No Brasil, é possível realizar as provas em: 
Pará, Minas Gerais, Santa Catarina, Curitiba, 
Juiz de Fora, Porto Alegre, Recife, Bahia, Rio de 
Janeiro e São Paulo.

CELI -  Certificato di Lingua 
Italiana

O CELI é emitido pelo Centro para Avaliações 
e as Certificações Linguísticas (CVCL) da 
Universidade para Estrangeiros de Perugia. 
Ele é reconhecido pelo Governo Italiano e não 
possui prazo de validade. O teste também é 
utilizado para obtenção de cidadania italia-
na por matrimônio (a partir do nível B1).

A prova é composta de duas fases: prova 
oral e prova escrita. É necessário adquirir 
uma pontuação mínima estabelecida pelo 
CVCL para adquirir o certificado. Além disso, 
caso o indivíduo tenha destaque apenas na 

Foto de Georg no Pexels

Fo
to

 d
e 

G
eo

rg
 n

o 
Pe

xe
ls

O site do Instituto Goethe 
fornece todas as infor-
mações sobre as provas  de 
Alemão (incluindo modelos 
de exemplo).  

Também há referências 
do local de aplicação mais 
perto de você. Além disso, 
contém todos os dados e 
preços atualizados para o 
ano mais recente. Site: 

https://www.goethe.de/ins/
br/pt/sta/sap/prf.html   

fase oral ou na fase escrita (não superando 
uma das duas), é possível capitalizar esse 
resultado por um ano e realizar apenas a 
prova não superada posteriormente. A taxa 
do exame, nesse caso, é apenas a do exame 
que será repetido. 

O CELI é dividido em 6 provas, cada uma 
correspondente a um nível baseado no 
Quadro Europeu Comum de Referência:

 ● CELI Impatto - A1

 ● CELI 1 - A2

 ● CELI 2 - B1

 ● CELI 3 - B2 (Nível necessário para inscrição 
de um estrangeiro em uma universidade 
italiana)
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 ● CELI 4 - C1 

 ● CELI 5 - C2 

O exame é realizado na 
Sede do Instituto Italiano di 
Cultura de São Paulo e seu 
resultado sai em 90 dias. 
As inscrições são realiza-
das pela internet e ele é 
realizado no fim do ano 
(novembro).

No site da Universidade para 
Estrangeiros de Perugia é 
possível acessar a estrutu-
ra completa de cada prova, 
a pontuação de cada fase, 
folha de resposta e exemplo 
do exame.

Site da Universidade para 
Estrangeiros de Perugia: 
www.unistrapg.it

CILS -  Certificato 
di Italiano come 
Lingua Straniera

O CILS é emitido pelo Centro 
CILS da Universidade para 
Estrangeiros de Siena. Ele 
é reconhecido pelo Gover-
no Italiano e não possui 
prazo de validade. O teste 
também é utilizado para 
obtenção de cidadania 
italiana por matrimônio (a 
partir do nível B1).

A prova é composta de 
duas fases: prova oral e 
prova escrita. É necessário 
adquirir uma pontuação 

mínima estabelecida pelo 
Centro CILS para adquirir 
o certificado. Além disso, 
caso o indivíduo tenha 
destaque apenas na fase 
oral ou na fase escrita (não 
superando uma das duas), 
é possível capitalizar esse 
resultado por 18 meses e 
realizar apenas a prova não 
superada posteriormente. A 
taxa do exame, nesse caso, 
é apenas a do exame que 
será repetido. 

Assim como o CELI, o CILS é 
dividido em 6 provas (sendo 
uma destinada para cida-
dania), cada uma corres-
pondente a um nível basea-
do no CEFR: 

 ● Usuário básico: CILS A1 e 
CILS A2 

 ● Usuário autônomo: CILS 
UNO-B1, CILS B1 CIDADANIA 
e CILS DUE-B2 (Nível neces-
sário para inscrição de um 
estrangeiro em uma univer-
sidade italiana)

 ● Usuário avançado: CILS 
TRE-C1, CILS QUATTRO-C2

O exame é realizado na 
Sede do Instituto Italiano di 
Cultura de São Paulo e seu 
resultado sai em 90 dias. 
As inscrições são realiza-
das pela internet e ele é 
realizado no fim do ano 
(dezembro).
No site da Universidade 
para Estrangeiros de Siena é 
possível acessar a estrutura 
completa de cada prova, 

a pontuação de cada fase, 
folha de resposta e exem-
plo do exame. Além disso, 
há um portfólio que deta-
lha exatamente os assun-
tos que são esperados dos 
candidatos de cada nível. 
Além disso, o site oferece 
cursos de preparação com 
tutores.
Site da Universidade para 
Estrangeiros de Siena: 
www.cils.unistrasi.it

OBS: Todos esses exames 
são aplicados pela 
Aliança Francesa (exceto 
TFI) pelo CIEP (órgão de 
educação internacional 
da França). No site do 
CIEP contém simulados 
para treino, e é por conta 
da aliança francesa que 
fica a cobrança das taxas, 
aplicação das provas e 
entrega dos diplomas. 
Como essas informações 
podem se alterar ao longo 
dos anos, é recomendável 
entrar no site desses 
órgãos para absorver 
informações direto da fonte

https://www.france-
education-international.fr

TCF - Test de 
Connaissances du Français

O TCF é aceito nas empresas/instituições 
de ensino na parte francófona do Canadá 
(Québec). O TCF serve para quem deseja 
avaliar as suas competências em Francês 
por um período de tempo, pois o certifica-
do tem validade. O exame mais comum 
para universitários é o TCF Tout Public, além 
do TCF Canadá. Ele possui 2 exigências de 
competências: a obrigatória e a comple-
mentar, sendo que, nas complementares, 
depende da exigência da instituição para a 
qual se aplicará. Nas competências obriga-
tórias temos:

 ● Compreensão Oral (escuta de um áudio 
autêntico* e resposta de perguntas sobre 
esse áudio)

 ● Compreensão Escrita (leitura de um texto 
autêntico e resposta de perguntas sobre 
esse texto)

 ● Conhecimento das estruturas da língua 
(teste de gramática em formato de múltipla 
escolha) 

*leia-se, uma emissão original de áudio/
texto, e não algo feito especialmente para 
uma prova. Exemplos: programa de rádio, 
texto de jornal..

DELF - Diplôme d’Études en 
Langue Française

Diferentemente do TCF, o DELF é um diploma 
vitalício. Entretanto, dotado de uma comple-
xi -dade um pouco maior: o exame contém 
2 compreensões (Oral e Escrita) e 2 Produ-
ções (Oral e Escrita). O DELF compreende os 
níveis do A1 ao B2. O diploma não lhe é dado 
mediante número de acertos, mas sim, você 
se inscreve no nível que quer, tendo que 
acertar no mínimo 50 pontos e não tiran-
do menos que 5 em cada competência da 
prova. Funciona no “tudo ou nada”, se você 
presta um DELF B1 e acerta tudo, você não 
ganha um B2, e se tirar menos que 50, não 
ganha um A1 para compensar. O diploma 
avalia somente as competências do nível 
escolhido. 

Foto de Georg no Pexels
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DALF - Diplôme Approfondi en 
Langue Française 

O DALF é exatamente igual ao DELF, só que 
abrangendo os níveis C1 e C2 da língua. 
Possui 4 competências assim como o DELF, 
mas propõe uma Produção Oral mais longa, 
2 redações específicas na Produção Escrita, 
e os textos e áudios das compreensões são 
mais complexos e longos. Algumas universi-
dades, ao maior título de exemplo na FEA, a 
Sciences Po, exige o C1 para Master.

TFI - Test de Français 
International

O TFI é uma prova de múltipla escolha com 
duração de aproximadamente 2 horas e que 
deve ser realizada presencialmente. É divi-
dido em compreensão oral e compreensão 
escrita sendo cada parte com 90 perguntas. 
Os níveis são definidos por uma pontuação 
mínima adquirida dos 495 pontos possíveis 
de cada parte e o resultado é válido por 2 
anos.

 O órgão responsável por regular as aplica-
ções do TFI é o MasterTest. 

 Fontes: 

https://mastertest.com.br/produto/teste-tfi/

https://francesobjetivo.com.br/

tfi-teste-internacional-de-frances/
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O Work & Travel é um programa de trabalho remunerado nos 
Estados Unidos, exclusivo para universitários que possuem entre 
18 e 28 anos. 

O programa é realizado sempre nas férias de verão (inverno nos EUA), 
assim você pode retornar ao Brasil e continuar seus estudos 
normalmente, sem a necessidade de “trancar” seu curso. 

Durante o programa, você terá a oportunidade de 
praticar e aperfeiçoar o inglês, conhecer melhor a 
cultura norte-americana, enriquecer seu 
currículo e ainda ser remunerado. 

Modalidades 
Premium e Independent 

Duração 
De 3 a 4 meses 

Pré requisitos 
Idade de 18 a 28 anos 

Inglês nível intermediário 
Avaliação com a TravelMate 

Ser estudante universitário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TravelMate Moema - Morumbi - Butantã 
butanta@travelmate.com.br 
morumbi@travelmate.com.br 
moema@travelmate.com.br 

Atendimento WhatsApp 
(011) 9 4077-9855 
(011) 9 6764-2665 

 ACESSE O PDF
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Pesquisa de custosPesquisa de custos
No ano de 2020, o projeto ‘Feira de Intercâmbio’ teve como meta estimar um valor 
aproximado de um intercâmbio para guiar os FEAnos a se planejarem financeiramente 
e ajudá-los a fazer a melhor escolha do país e da cidade. Com isso, realizamos uma 
pesquisa em conjunto com os alunos da Escola Politécnica para chegarmos a uma 
média estimada do custo de vida em algumas cidades.

METODOLOGIA
Para a obtenção dos resultados de 

nossa pesquisa, foram coletadas 155 
respostas do formulário Google elaborado, 
sendo 108 dessas de alunos da Escola 
Politécnica e 47 da Faculdade de Economia 
e Administração. Convertemos os valores 
de reais para euros usando a média da 
cotação da época (€ 4,50 - 2019).

Vale pontuar que, além disso, valores 
muito fora dos observados (outliers) foram 
descartados não sendo incluídos na base de 
dados. Nenhum dos casos analisados chegou 
a ser afetado pela pandemia do covid-19. 
Para casos particulares não interferirem 
muito nos resultados, foi calculada a média 

e a mediana para todos os casos, minimizando a margem de erro. Entretanto, nesta 
pesquisa somente a mediana será exposta visto que é mais precisa. Vale ressaltar 
que, independente da duração do programa, todos os valores foram calculados 
baseados na quantidade de meses do intercâmbio. 

Os valores aqui expostos são estimativas dados os números coletados de 
intercambistas nos anos de 2018 e 2019. Portanto, eles não expressam em completude 
a realidade corrente dos câmbios e recomenda-se que sejam usados a fins de 
comparação.

1. Estimativa de gastos 
mensais dos países

 2. Estimativa de gastos nas 
cidades mais frequentes

22

Manual de Intercâmbio | 2021 Manual de Intercâmbio | 2021

23



Universidades
mais e menos 
buscadas

Universidades
mais e menos 
buscadas

  Localização: Milão - Itália

Liderando a nossa lista, a Università 
Commerciale Luigi Bocconi, mais co-
nhecida como Bocconi, é uma reno-
mada universidade de negócios com 
sede em Milão. Bocconi está entre as 
melhores instituições de ensino supe-
rior de negócios do mundo, segundo os 
rankings internacionais. A infraestrutu-
ra, os professores, a qualidade de en-
sino, o reconhecimento internacional e 
a localização são alguns dos diversos 
fatores que fazem com que esta seja 
uma das mais buscadas pelos estu-
dantes da FEA que querem fazer inter-
câmbio. 

  Localização: Madrid - Espanha

 A Universidade Carlos II I  de Ma-
drid foi fundada em 1989 e, apesar da 
“pouca idade”, já oferece cursos de en-
sino superior muito bem classificados 
internacionalmente, como o de admi-
nistração. Segundo o ranking QS, ela 
é uma das melhores universidades do 
mundo com menos de 50 anos. Esta 
instituição é conhecida por ser muito 
receptiva aos estudantes estrangeiros, 
sendo aproximadamente, 20% do seu 
corpo discente formado por eles. 

IE BUSINESS SCHOOL

 Localização: Madrid - Espanha

A IE Business School está localizada 
no bairro Salamanca, centro financeiro de 
Madrid. É uma prestigiada instituição de 
ensino superior da Espanha e uma das 
melhores da área de negócios da Eu-
ropa e do mundo. Os cursos de pós-
-graduação oferecidos pela escola de 
negócios são muito bem conceituados 
internacionalmente. 

UNIVERSITÀ COMMERCIALE 
LUIGI BOCCONI

Fonte: Fredericc Brunetti - site Archdaily.gi
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Fonte: Univ. Carlos II I  de Mardid. Por Chrisa Lepida  - www.

itinari.com

UNIVERSIDADE CARLOS III 
DE MADRID
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UNIVERSIDADES MAIS BUSCADAS

A FEA tem diversos convênios com universidades ao redor do 
mundo. A maioria é com universidades e faculdades, mas também 
há com institutos, fundações e empresas, onde a maior parte está na Europa, 
com destaque para as alemãs, francesas e holandesas. 

Importante salientar que a concorrência varia muito de ano em ano, por 
fatores como: vagas oferecidas, possibilidade de bolsas e convênios vigentes. 
Recentemente, como praticamente todas as instituições oferecem cursos em 
inglês, a língua de origem do país não deve ser uma grande preocupação.



AMÉRICA LATINA

Um intercâmbio para a América latina 
pode proporcionar ao estudante que es-
colher tal localidade experiências culturais, 
profissionais e pessoais únicas, visto a crescen-
te exigência de espanhol para vagas de empre-
go no Brasil.  Ressalta-se  também, a possibi-
lidade de obtenção de uma bolsa de estudos, 
como a Santander, por exemplo, exclusiva para  
para países ibero-latinos que ajudará  na cobertu-
ra dos gastos. 

 

Fonte: Photo por Jaime Dantas no Unsplash

Fonte: www.constructionweekonline.com Fonte: www.constructionweekonline.com

Fonte: Photo por Jaime Dantas no Unsplash

  Localização: Zagreb - Croácia

A Universidade de Zagreb é a maior 
instituição de ensino superior da Croá-
cia. Foi fundada pelo Imperador e Rei 
Leopoldo I Habsburgo em 1669, sendo 
assim, uma das mais antigas de toda 
a Europa. 

  Localização: Frankfurt - Alemanha
Localizada na cidade de Frankfurt, essa 
universidade é uma das mais buscadas 
pelos FEAnos que vão para a Alema-
nha. 19 laureados com o Prêmio Nobel 
já passaram por ela.

UNIVERSIDADE DE 
ZAGREB

UNIVERSIDADE DE 
FRANKFURT

OBS: como escolha frequente temos Maastricht, 
Groningen en Rotterdam (Holanda), TU Berlin, Frankfurt e 
Munster (Alemanha), IESEG , EDHEC e Toulouse Business 
School (França). 

  Localização: La Plata - Argentina

A Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP)  é  uma un ivers idade públ ica 
argentina que é considerada como uma 
das melhores do país. A Instituição tem 
mais de 100 anos de história e já foi am-
biente acadêmico de alguns ex-presi-
dentes argentinos. São oferecidos cerca 
de 137 cursos de graduação, contan-
do com 17 faculdades espalhadas pelo 
campus. 

  Localização: Santiago - Chile

Fundada em 1842, a Universidad de 
Chile é a IES de maior tradição do país 
e a mais bem classificada de acordo 
com rankings internacionais. Com 14 
faculdades localizadas em seus campi, 
essa universidade foi parte da jornada 
de pessoas de muita influência, como 
Pablo Neruda, Salvador Al lende, José 
Serra e muitos outros. 

UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE LA PLATA - FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS | UNLP

UNIVERSIDAD DE  CHILE,
 FACULTAD DE ECONOMÍA Y

NEGOCIOS | FEN
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UNIVERSIDADES MENOS BUSCADAS

Como citado anteriormente, a  FEA busca estabelecer convênios com Business 
Schools de todo mundo, que são  classificadas internacionalmente  por rankings 
que medem qualidade, métodos de ensino e impacto internacional.

 As instituições conveniadas estão em sua maioria localizadas na Europa, 
continente que geralmente possui os países e universidades mais concorridos 
para intercâmbio. Entretanto, a FEA tem convênio com muitas Instituições de 
Ensino Superior (IES) renomadas e com ensino de qualidade além das localizadas 
no continente europeu. Dentre essas regiões, podemos citar América Latina, 
Oriente Médio e Ásia.

Visto que as IES europeias e asiáticas têm a maioria das suas vagas preenchidas, 
não há muito fluxo de intercambistas para países latinos, como Argentina, Chile, 
Colômbia e Peru e para localidades como Emirados Árabes Unidos e Israel.



Além de possuir culturas, e óticas 
diferentes na área de Business, possui 
universidades cujos cursos são bem 
classificados de acordo com os ran-
kings internacionais. Também possuem a 
facil idade de cursos inteiramente em 
Inglês, não havendo exigências de pro-
ficiência na língua local. 

HEBREW UNIVERSITY
 OF JERUSALEMUNIVERSITY OF DUBAI

Fonte: Rodrigo Dávila - www.archdaily.com.br Fonte: www.ulima.edu.pe/acerca-de

  Localização: Bogotá - Colômbia

Fundada em 1867 e atualmente a 
principal universidade do país e uma 
das mais bem classificadas de acordo 
com rankings globais, a Universidad Na-
cional de Colômbia  possui diversos campi 
pelo território nacional, porém o princi-
pal é localizado na capital, Bogotá. 

  Localização: Emirados Árabes Unidos

Fundada em 1997, a Universidade de 
Dubai é licenciada nacionalmente pelo 
Ministério do Ensino Superior e Pesquisa 
Científica. A UD tornou-se a primeira uni-
versidade privada em Dubai a receber o 
credenciamento internacional AACSB em 
2009. O currículo está alinhado com orga-
nismos internacionais de certificação pro-
fissional, como o Instituto de Liderança e 
Gestão (ILM) -UK, que premia graduados 
de HRM e MBA da BBA com certificações 
de nível 5 e 7. Da mesma forma, o currícu-
lo está alinhado com as iniciativas Econo-
mia Islâmica, Cidade Inteligente, Inovação 
e Empreendedorismo do governo com a 
parceria da IBM. 

  Localização: Israel

Fundada em 1918  na capita l  de 
Israel, a Universidade Hebraica de Je-
rusalém é considerada a melhor de Is-
rael e está sempre bem colocada nos 
rankings internacionais. Cinco de seus 
ex-alunos foram galardoados com pré-
mios Nobel (1 em Física, 3 em Química 
e 1 em Economia). Os cursos na Uni-
versidade Hebraica de Jerusalém são 
equivalentes aos cursos em países da 
União Europeia, Reino Unido, Canadá e 
Estados Unidos. 

  Localização: Lima - Perú

A Universidade de Lima está loca-
lizada na capital peruana. Foi fundada 
em 1962 por um grupo de professores 
universitários e representantes indus-
triais e do comércio e atualmente é 
considerada uma das mais renomadas 
universidades do país e reconhecida in-
ternacionalmente. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD 
DE LIMA

ORIENTE MÉDIO

Fonte: www.constructionweekonline.com Fonte: Unplash
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Feano 
no Exterior
Feano 
no Exterior

Victória é formada em Economia pela FEA, 
mas também é graduada em Relações 
Internacionais, o que sempre a fez se 
cativar pela cultura do Oriente Médio. Não 
só cativada por Israel, ela foi a primeira 
aluna feana a ir para lá depois de firmado 
o convênio com a Universidade Hebraica de 
Jerusalém. Houve principalmente o desejo 
de saber mais sobre a visão da Economia 
pelos judeus. Ela aconselha a não chegar 

Formado em administração pela FEA, 
William se interessou por Bocconi por ser 
uma das melhores universidades da Europa 
na área de Business. No início do semestre, 
Bocconi costuma oferecer cursos de inglês 
e de italiano para os intercambistas e ele 
aconselha que todos aproveitem essa 
oportunidade. Segundo ele, a infraestrutura 
da Universidade e das salas de aula é muito 
boa, assim como os professores.  Durante 
os 3 meses e meio em que viveu em Milão, 
William viajou muito e conseguiu poupar 
dinheiro com a escolha de empresas “low 
cost”: viajou de ônibus com a empresa Flixbus 
e de avião com a Ryanair. Outra dica que 

em Jerusalém de paraquedas: segundo 
seu relato, os conflitos árabe-israelenses 
estão sempre presentes, o que faz com que 
o mapa da cidade mude repentinamente. 
Entretanto, ela fez muitos amigos, ganhou 
falafel de graça, super curtiu a viagem, e 
diferentemente do intercâmbio clássico 
para a Europa, alguns destinos vizinhos que 
ela visitou foram Egito, Jordânia, entre outros 
pontos turísticos dentro de Israel.

ele dá é utilizar os aplicativos Skyscanner, 
ONIX e HostelWorld para pesquisar os preços 
mais baratos dos meios de transporte e de 
hospedagem. Com somente uma mochila 
nas costas, William viajou para Portugal, 
Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, 
Áustria, Itália, Eslováquia, Eslovênia, Suécia, 
Dinamarca, Macedônia, Croácia, Romênia, 
Bulgária, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e 
República Tcheca. Por fim, ele acrescenta 
que um intercâmbio na faculdade é algo que, 
se tiverem a oportunidade, “todos deveriam 
fazer”.

Fotos de Haley Black no Pexels

Foto de Marco Carlotti no Pexels

VICTÓRIA DIAS              
HEBREW 
UNIVERSITY OF 
JERUSALEM

WILLIAM KAZUO 
UNIVERSITÀ 
BOCCONI (MILÃO)

Foto de ArtHouse Studio no Pexels
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A história de Raphaela com o intercâmbio 
começou com uma primeira experiência 
na Costa Rica, onde ela pôde perceber 
como funciona e qual a importância desse 
processo. Mas falaremos aqui sobre sua 
segunda experiência do tipo, em sua 
passagem por Portugal. 
Graduada em contabilidade pela FEA, a 
mesma ingressou na Universidade de Lisboa, 
mais precisamente no ISEG, pois buscava 
um país com idioma que dominasse, e ela 
também já possuía cidadania portuguesa. 
Além disso, a classificação da universidade 
estava boa, e situava-se perto da praia, onde 
ela gostaria de morar. Durante sua estadia 
em Lisboa, Raphaela arranjou um emprego 
através da plataforma Worldpackers, e 
obteve assim a moradia (e refeições) como 

remuneração por trabalhar em um hostel, o 
que torna seu intercâmbio bem interessante 
e diferenciado nesse aspecto. Após os 
primeiros meses de estudo e aprendizado, 
conseguiu realizar as tão esperadas 
viagens, utilizando economias ganhas em 
estágios anteriores, por exemplo. Raphaela 
visitou, além de muitos pontos de Portugal, 
diversos outros lugares, como Espanha, 
Itália, França, Alemanha, Bélgica, Marrocos, 
Eslovênia, Croácia, etc. Depois desse período, 
Raphaela voltou ao Brasil muito feliz com sua 
experiência, reconhecendo a importância de 
tudo isso para sua vida pessoal e profissional, 
e ainda espera um dia retornar em definitivo 
para Portugal.

Foto de Nik Guiney no Unsplash

RAPHAELA 
MARTINEZ              
UNIVERSIDADE DE 
LISBOA 

Bolsa
Bolsa

Bolsa

Introdução
Apesar de os estudantes que fazem intercâmbio pela FEA USP não pagarem 
mensalidade nas universidades em que irão estudar, é evidente que o dia-a-
dia do intercâmbio gera custos para o intercambista. É nessa perspectiva que 
surgem as bolsas de intercâmbio, as quais selecionam alunos (cada uma com 
critérios definidos) e os auxiliam financeiramente no intercâmbio. Nós iremos falar 
dos três tipos de bolsas de intercâmbio mais utilizadas pelos alunos da FEA USP: 
a Bolsa Santander, a Bolsa de Mérito (AUCANI), e a Bolsa de Empreendedorismo.

Fonte: Freepick

BOLSA SANTANDER 
É possível obter uma bolsa de intercâm-
bio via Santander que, pela sua missão 
filantrópica, oferece 3000 euros (numa 
cotação de data específica, não obrig-
atoriamente a atual no momento 
do recebimento). O nome da Bolsa 
é Ibero-Americana, ou seja, ela 
abrange apenas alunos aprovados em 
intercâmbios (via sistema Mundus e indica-
dos para intercâmbio, seja pela FEA ou pela 

AUCANI) para Portugal, Espanha, Argentina, 
Colômbia, Chile, Espanha, Peru, Porto Rico, 
México e Uruguai. Lembrando que a Bolsa 

é dada pelo Santander, mas a vaga é 
administrada pela Unidade (no caso, 
a FEA). As Bolsas são distribuídas de 
acordo com a ordem decrescente 

da Média Normalizada por Turma dos 
inscritos. Fique atento nos editais liberados 
pelo Santander!
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SIMULAÇÃO  

BOLSA DE MÉRITO ACADÊMICO
Oferecida pela AUCANI (Agência USP de Cooperação Internacio-
nal), essa bolsa é válida para as unidades da USP que possuí-
rem cooperação internacional formalizada e vigente que 
possibilite o intercâmbio de graduandos (convênios gerais 
com a USP)  ou com interveniência da FEA USP (convênios com 
a FEA). Todavia, os intercambistas que aplicarem o processo 
para a América Latina, Caribe, Espanha, Portugal e seus 
campus além-fronteiras, não poderão participar do edital de 
seleção da bolsa.
Como procedimento padrão, as bolsas são distribuídas aos alunos que obtiverem a 
melhor colocação no ranking da nota utilizada para a seleção, sendo 50% destas dire-
cionadas aos alunos que realizaram Iniciação Científica (IC) e os outros 50% para 
Ampla Concorrência. Adicionalmente, a CCInt FEA reserva no máximo 30% das vagas 
em ambas categorias para alunos que, por critérios socioeconômicos, são classifica-
dos como P1 pelo PAPFE. Um dos requisitos para essa bolsa é ter concluído ao menos 
50% do curso até o momento de inscrição. Os editais podem variar de acordo com o 
semestre, visto que a quantidade de bolsas não é fixa e os procedimentos de avaliação 
podem ser alterados.

BOLSA DE EMPREENDEDORISMO
 O programa Bolsa Empreendedorismo tem o objetivo 
de proporcionar experiência internacional para graduandos 
engajados em projetos de inovação e empreendedorismo. 
Os interessados devem ser proativos, pois além da respon-
sabilidade de entrarem em contato com a instituição do 
exterior e escolherem o seu projeto, devem também obter a 
aprovação da instituição de destino. Essas instituições podem ser de Ensino, Centro de 
Pesquisa ou empresa (preferencialmente com base tecnológica), não havendo 
restrições das áreas de conhecimento englobadas pelo projeto.
Após a divulgação do edital, por meio da Agência USP de Inovação, as inscrições são 
feitas através do Sistema Mundus. Os docentes da Universidade de São Paulo, e de 
outras universidades, ex-bolsistas, além de profissionais da área de inovação 
de empresas parceiras, avaliarão os pedidos de bolsas. 
O requerente pode usar uma instituição que ele tenha 
sido nomeado em processo seletivo da 
FEA para executar seu projeto, aumen-
tando suas chances de conseguir a bolsa. 
Os projetos selecionados podem contar 
com bolsas de intercâmbio com prazos que 
variam de 60 a 180 dias.

Simplificação dos EditaisSimplificação dos Editais
As inscrições para o processo seletivo da CCINT costumam ocorrer no primeiro mês de aulas de cada 
semestre, ou seja, fevereiro e agosto. Devido a diversos fatores, os editais, embora sigam um certo 
padrão, sempre estão sujeitos a pequenas alterações. Todavia, o cálculo da nota final que é usada no 
classificação final e o processo de aquisição dos bônus de intercâmbio permanecem os mesmos. Aqui 
será explicado como funcionam os bônus e disponibilizaremos uma planilha de simulação da média 
do intercâmbio. 

MÉDIA DO INTERCÂMBIO:
Para concorrer às vagas em universidades estrangeiras, é preciso ter uma nota calculada por uma 
série de fatores: é uma nota ponderada constituída de 2 partes. A primeira é a relação ponderada com 
reprovações do aluno com a média ponderada do curso que está matriculado e essa parte possui peso 
4.  A segunda, é a relação da quantidade de horas cumprida pela quantidade ideal de horas cumpridas 
e possui peso 1. Essa última relação é carga horária cursada, conforme histórico 
escolar do aluno, dividido pela carga ideal do curso, considerando o último 
semestre que esteve matriculado. Mas não precisa sofrer tanto, você pode fazer 
uma simulação do cálculo da sua média aqui:
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Fonte: Foto do Freepick
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Essa média calculada no nosso simulador se 
trata de uma estimativa, podem ter algumas 
variações a partir da terceira casa decimal. 
Uma dica é entrar na aba “Internacional” do 
site da FEA, clicar em “Intercâmbio Gradua-
ção Aluno FEA” e em “Como se Inscrever”, na 
lateral da página. Rolando até o fim, você 
encontrará os resultados dos últimos pro-
cessos seletivos de intercâmbio, sendo pos-
sível comparar sua média simulada com as 
médias anteriores dos aprovados para uma 
determinada universidade. No entanto, vale 
lembrar que tudo isso é muito relativo, pois 
depende da ponderada do curso. 

No cálculo da sua média de intercâmbio 
podem ser acrescentados alguns bônus, são 
dois: 

1) Pesquisa e Ensino = 5%
2) Cultura e Extensão = 5%

Eles totalizam um acréscimo de 10% na sua 
média final, mas como consegui-los? É o 
que explicaremos a seguir

BÔNUS DE PESQUISA E ENSINO
Algumas atividades podem garantir o bônus 
de pesquisa e ensino. É importante mencio-
nar que elas devem ter durado 1 ano, sendo 
recomendável dar início a elas nos dois pri-
meiros anos da graduação. São elas

1   Conclusão de Iniciação Científica (PI-
BIC ou FAPESP): Quando se realiza uma ini-
ciação científica, ela deve ter sido registrada 
junto ao Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC), mesmo haven-
do bolsa ou não, ou ainda estar registrada 
junto à FAPESP. Ao término do projeto, após a 
apresentação, será recebido um certificado 
de conclusão que confere o bônus ao aluno.

2  Programa de Tutoria Acadêmica: o que 
temos mais próximo de Programa de Tutoria 
Acadêmica na FEA é o PET ADM. Existem ou-
tros programas pela USP mas costumam ser 
mais voltados a outros cursos, entretanto, 
isso não possibilita que um feano participe. 
De qualquer forma, participando por no mí-
nimo 1 ano e obtendo um atestado de parti-
cipação assinado pelo professor responsá-
vel, o bônus é garantido.

3  Apresentação de Artigo em Congres-
so/Publicação de artigo em periódico: É pos-
sível desenvolver artigos científicos, ou 
até iniciações científicas fora do escopo 
PIBIC-FAPESP, como por exemplo, pelo PUB 
(Programa Unificado de Bolsas). Sen-
do assim, uma vez que o artigo é publica-
do em um periódico (revista científica) ou 
apresentado em um congresso, esse artigo 
é possível conferir ao aluno o bônus. Para 
conseguir um atestado de apresentação ou 
publicação, vale conversar com o orientador 
ou simplesmente submeter o artigo pu-
blicado/apresentado com o seu nome.

4  Monitoria: Alunos que desempenham 
atividades de monitoria, sendo bolsistas 
do PEEG - Programa de Estímulo ao Ensino 
de Graduação, por no mínimo 2 semestres, 
podem apresentar os atestados de inscrição 
no programa de bolsas para comprovar o 
bônus. Os editais abrem no começo de cada 
semestre e são mais indicados para estu-
dantes que já cursaram a matéria do pro-
fessor que requer a monitoria, sendo mais 
adaptado para os anos seguintes ao primei-
ro ano de graduação.

5  Programa de Ensino Tutorial, o PET 
ADM: Sim, o PET é uma entidade estudantil, 
mas tem essa peculiaridade de confe-
rir ao aluno participante com no mínimo 
1 ano de participação o bônus de pesquisa 
e extensão, sendo uma boa oportunidade 
para alunos que precisem deste bônus mas 
não realizaram monitoria ou desenvolveram 
projetos científicos, entretanto ressaltamos 
a importância do engajamento do aluno 
nos projetos da entidade para a entrega do 
atestado de participação.

BÔNUS DE CULTURA E 
EXTENSÃO

Também existem as atividades de cultura 
e extensão. Todas elas também devem ter 
durado no mínimo 1 ano, sendo recomen-
dável realizá-las nos dois primeiros anos da 
graduação. São elas:

1   PESC: o Programa de Extensão e Servi-
ços à Comunidade é um programa de ex-
tensão da FEA em que alunos, em grupos, 
prestam consultoria para entidades do ter-
ceiro setor. Uma vez concluído o projeto, que 
dura, essencialmente, 1 ano, o aluno recebe 
um atestado de participação assinado pe-
los professores responsáveis, que comprova 
o bônus. Para saber mais, envie um email 
para pesc@usp.br
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2   Programas de Extensão da USP ou FEA: 
existem outros programas de extensão além 
do PESC. Muitos deles são financiados pelo 
PUB (Programa Unificado de Bolsas), e é jus-
tamente na área desse programa no Júpiter 
em que se podem encontrar diversos proje-
tos de extensão tanto da USP quanto da FEA. 
Uma vez que você participe por, no mínimo, 
2 semestres, peça ao professor responsável 
um atestado de participação assinado por 
ele, que será comprovado seu bônus para o 
intercâmbio.

3  Gestão de Entidades Universitárias: 
participar de qualquer entidade estudantil 
da FEA ou da USP pode sim te dar um bônus 
de intercâmbio, mas fique atento aos 
detalhes: você deve ter sido responsável 
pela gestão dessa entidade por pelo menos 
dois semestres, e essa entidade deve ser 
reconhecida pela FEA. Para obter este 

reconhecimento, a entidade deve ter estatuto 
reconhecido em cartório, com tal estatuto 
esclarecendo quais são os cargos de gestão 
da entidade. Entretanto, caso não possua, é 
possível realizar uma justificativa encontrada 
num documento na aba “Internacional” do 
site da FEA, contanto que seja preenchido e 
assinado pelo representante da atual gestão 
da entidade.

O processo de fazer um intercâmbio acadê-
mico pela FEA é um processo de prepara-
ção. O ideal é se dedicar na medida do pos-
sível para obter uma média ponderada boa 
e também realizar atividades de pesquisa 
e ensino ou cultura e extensão, bem como 
também adquirir proficiência na língua es-
trangeira desejada, para que, quando o mo-
mento da inscrição no edital de intercâmbio 
chegar, tudo esteja nos conformes.

Manual de Intercâmbio | 2021
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     Assim que entramos na universidade somos bombar-
deados de informações e oportunidades que nunca ouvimos 
falar antes, e uma delas é o intercâmbio. Seu maior empecilho 
se dá na questão financeira. E pensando nisso, reunimos dicas 
a partir de relatos de estudantes que compartilharam um pouco 
do seu processo de organização antes e durante o intercâmbio, a 
fim de esclarecer sobre os possíveis caminhos a serem tomados 
e sugestões para levar em conta antes de começar de fato sua 
jornada mundo afora.

para o intercâmbio?

BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A primeira delas é o desenvolvimento de uma IC com bolsa. 
Uma vez que diversos institutos da USP vinculam uma parcela 
das bolsas de intercâmbio aos alunos que desenvolveram uma 
Iniciação Científica, alguns estudantes que obtêm bolsas de pes-
quisa poupam parte dos recursos para uso no exterior. O auxílio é 
fornecido ao longo de 12 parcelas mensais que variam de acordo 
com o órgão de fomento, sendo o valor total acumulado em torno 
de 5 mil reais para a bolsa da Pibic (CNPq), 6 mil para a bolsa PUB 
(PRG-USP) e cerca de 8 mil pela bolsa FAPESP.

ESTÁGIO

O estágio é um tipo de trabalho que é muito conhecido 
por todos. É o período de prática ou período preparatório que os 
estudantes de faculdade exercem antes de serem contrata-
dos como funcionários efetivados. Muitos dos graduandos que 
já foram intercambistas optam por essa opção pois é a mais 
conhecida e benéfica,  uma vez que se ganha experiên-
cia relacionada à g r a d u ação e bolsa estágio.Como conseguir dinheiro 
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PROGRAMA IAESTE: UM 
ESTÁGIO DIFERENCIADO

A Internat ional  Associat ion for 
the Exchange of Students for Technical 
Experience, é uma entidade não gover-
namental,  apolít ica e sem fins lucrati-
vos, membro consultivo da UNESCO e pre-
sente nos 5 continentes. No Brasil, a ABIPE 
(Associação Brasileira de Intercâmbio 
Profissional e Estudantil) é responsável pelo 
programa juntamente com a IAESTE. 

O programa promove intercâmbio 
de estágios entre estudantes com vínculo 
universitário em mais de 80 países, onde 
você pode ter uma experiência  profissio-
nal no exterior, de 1 a 12 meses de duração, 
dentro da sua área de estudo, seguindo 
o calendário convencional. Dentro desse 
programa, também existem as vagas 
conhecidas das “Hot Offers”, onde também 
são oferecidas para o exterior, porém com 
a disponibilidade dessas vagas  serem 

FREELANCE

Outra opção é optar por “freelances”. 
Na sua definição formal, Freelance é um 
tipo de trabalho realizado sem vínculo 
formal empregatício com a empresa ou 
pessoa em questão. De forma prática, são 
os “bicos” de trabalho feitos sem uma fre-
quência esperada ou garantida. Uma das 
maiores vantagens dele é que por não ter 
uma frequência fixa, os trabalhos podem ser 
feitos no tempo que você tem disponível, mas 
a maior desvantagem é que por não ser fixo, 
a remuneração também não é fixa e nem 
sempre os “bicos” são encontrados.

Felizmente, hoje existem algumas 
plataformas como o Fiverr e o UpWork, na 
internet, onde juntam as pessoas que estão 
procurando por um “bico” e as que estão pre-
cisando que alguém realize o bico, facilitando 
o encontro entre as duas partes.

remotas. Essas vagas não estão inseridas 
no calendário do programa da IAESTE 
convencional, porém são ofertadas durante 
o ano todo em empresas/universidades já 
que recebem estagiários estrangeiros com 
frequência e que por isso, optam por não par-
ticipar do calendário convencional. 

É uma boa oportunidade para treinar 
o idioma e aprender um pouco mais da 
cultura enquanto estagia e junta seu dinheiro 
antes de embarcar num intercâmbio acadê-
mico presencialmente. No entanto, para usar 
a plataforma, é preciso pagar taxas para 
agendar as entrevistas. Para mais infor-
mações sobre como a plataforma funciona, 
acesse https://www.abipe.org.br/estudantes/
hot-offers.

VENDER  ITENS

Uma atividade muito simples e direta é 
a venda de itens diversos que você já possui 
em casa como roupas, livros e acessórios que 
hoje em dia não são mais os seus preferidos, 
diga-se de passagem. Mas caso você não 
tenha essas coisas, talvez entrar na cozinha 
e preparar salgadinhos e/ou docinhos para 
vender dentro da universidade ou em redes 
sociais e plataformas online seja uma boa 
alternativa. É uma boa forma de se dar início 
para a jornada do futuro intercâmbio. 

hoto by Christine Roy on Unsplash
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DAR AULA DE REFORÇO

Todos sabemos o quão difícil é entrar 
numa universidade, e que para isso você 
deve ter estudado bastante. Na época 
pré-vestibular, você provavelmente tinha 
facilidade com alguma matéria da escola, 
então por que não dar aulas de reforço dos 
conteúdos dessa matéria para algum conhe-
cido seu ou desconhecido?

Além disso, caso você tenha conhe-
cimento alto em algum idioma, que tal dar 
aulas dele também?

VAQUINHA

Se mesmo depois de ter tentado juntar 
uma boa quantidade de dinheiro pro inter-
câmbio e mesmo assim a quantia não for 
suficiente e por isso, muitos estudantes, após 
conquistarem sua vaga para um intercâmbio, 

recorrem às famosas “vaquinhas” na inter-
net e presencialmente (familiares e amigos), 
contando com a ajuda de diversas pessoas, 
inclusive membros da comunidade estudantil.

PAÍSES EM QUE SE PODE 
TRABALHAR COM O VISTO DE 
ESTUDANTE

 Muitas vezes tendo um bom 
planejamento financeiro antes do pro-
grama é possível juntar dinheiro suficiente 
para ir. Por isso, existem também países 
onde a possibilidade de trabalhar for-
malmente mesmo sendo estudante de 
intercâmbio portando um visto de estu-
dante. Dessa forma, é possível ganhar 
dinheiro e realizar seu sonho ao mesmo 

tempo, ajudando em todos os gastos 
e custos necessários para se manter 
financeiramente!

A lista abaixo mostra em quais 
países isso é aceito e também algumas 
observações (requisitos) de cada uma 
delas, para que você possa trabalhar e 
estudar ao mesmo tempo fora do Brasil 
e realizando seu sonho!

 ● África do Sul (apenas ter o visto de 
estudante)

 ● Emirados Árabes (apenas ter o visto de 
estudante)

 ● Austrália (apenas ter o visto de 
estudante)

 ● Nova Zelândia (apenas ter o visto de 
estudante)

 ● Malta (precisa estar em um curso com 
duração superior a três meses, pois não é 
permitido trabalhar nos primeiros 90 dias)

 ● Estados Unidos (estudantes de cursos 
universitários integrais, a partir de 18 horas 
por semana, e que ficarão mais de três 
meses no país; podem trabalhar apenas 
dentro do campus)

 ● Portugal (estar em ensino superior, 
conseguir uma vaga e apresentá-la ao 
SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
- e contemplar todos seus requisitos para 
conseguir a autorização)

 ● Canadá - Tendo o visto de estu-
dante (study permit/permis d’études), o 
estudante deve pedir, ao desembarcar, 
um número de segurança social (SIN/
NAS). Com ele, é possível trabalhar até no 
máximo 20 horas semanais

E AGORA QUE JÁ TÔ AQUI, 
O QUE POSSO FAZER PARA 
ECONOMIZAR?

 Sabemos que agora que o mais 
difícil já passou, chegou a hora de aproveitar 
o máximo possível o seu intercâmbio, mas 
com consciência e economizando. A depen-
der do destino e da cidade escolhidos, a uni-
versidade em si e outros pontos da cidade 
não se localizam em grandes distâncias. Logo, 
nestes casos, optar por se deslocar de bici-
cleta ou usar o transporte público da cidade 
podem ser alternativas que te ajudam a gas-
tar menos e poupar seu dinheiro.

 Além disso, durante seu tempo 
lá fora, você conhecerá diversos estudantes 
intercambistas de todos os países possíveis, 
e com certeza alguns vão ser seus amigos. 
Caso seu destino tenha sido a Europa ou na 
Ásia, provavelmente eles serão seus melho-
res guias, dando dicas dos melhores horá-
rios para visitar algum lugar turístico, alguma 
forma de encontrar preços mais baixos, e tal-
vez até oferecer hospedagem na casa deles! 
Por isso, converse bastante com os outros 
intercambistas.

Fonte: Unsplash
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Encerramento e MotivaçõesEncerramento e Motivações
O intercâmbio  é a reciprocidade de relações entre nações, tanto comerciais 
e educacionais, quanto culturais. E, dentre as mais de 50 entrevistas que 
realizamos com estudantes intercambistas neste último ano, a troca que 
mais impactou foi a cultural.

Ao  conhecer novos países, pessoas e visões 
de mundo,  o intercambista aprende a sair da 
sua zona de conforto, ser independente, tomar 
decisões importantes com recursos limitados, 
lidar com situações novas e viver experiências 
únicas. E é a partir de tal desenvolvimento 
pessoal obtido durante o intercâmbio que a 
pessoa pode demonstrar que sabe lidar com 
situações adversas, qualidade esperada de um 
bom profissional.

Sendo assim, para além da bagagem de 
vida que é criada com as diversas experiências 
pessoais, cria-se também algo a mais: um perfil 
de colaborador que tem muito a agregar para 
seu ambiente de trabalho.

É óbvio que a realização de um intercâmbio 
por si só não assegura uma vaga de emprego 
para ninguém, contudo, todos os atributos 
que podem ser adquiridos nesse processo 
podem influenciar na hora de escolher os mais 
adequados para uma vaga. Como foi dito pelos 
próprios intercambistas que contribuíram com 
seus relatos para este projeto, o desenvolvimento 
de novas habilidades, o conhecimento adquirido 
de outros ambientes universitários, e até mesmo 
ter a visão do mundo sob outra perspectiva 
são elementos que agregam muito 
para seu currículo, e com certeza 
chegam para somar na hora 
de demonstrar seu diferencial 
quando você estiver na busca por 
uma oportunidade de emprego.

Enfim, um intercâmbio pode ser o início 
de mudanças em sua vida, ou ser um marco 
profissional que irá agregar no seu currículo, um 
desenvolvimento pessoal de grande impacto 
e muito mais. Você só vai saber o significado 
dessa experiência quando viver. Por isso, comece 
desde já a colocar em prática o seu plano de 
intercâmbio e caso tenha alguma dúvida ou 
queira conversar com os membros do PET ADM, 
nossas redes sociais estão sempre abertas!

  /petfeausp

  PET ADM FEA USP

  PET ADM FEA USP

  petfea@usp.br

O mundo é cheio de outros 
mundos e o intercâmbio 

entre eles nos enriquece o 
conhecimento.

- Saulo Barreto
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