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INSTRUÇÕES PARA ALUNOS DA ENGENHARIA NAVAL QUE 
PARTICIPAM DE INTERCÂMBIO 

 

Caros alunos, 

 

A Coordenação do Curso de Engenharia Naval da EPUSP (CoC Naval) entende que 
a participação dos alunos de Engenharia Naval em intercâmbios internacionais é uma 
oportunidade rica e singular de aprendizado, desenvolvimento de habilidades 
profissionais e experiências pessoais. Encorajamos e recomendamos fortemente aos 
alunos que considerem e se preparem para esta atividade durante seu curso de 
graduação na Poli. Um bom planejamento é essencial! 

 

Sugestões para quem quer participar de intercâmbio: 
• Informe-se com colegas, professores, CRInt, iPoli e outros grupos sobre as 

possibilidades e experiências de intercâmbio. Entenda como funcionam as 
diversas modalidades de intercâmbio. 

• Avalie seu plano de graduação e planeje o momento certo para participar de um 
intercâmbio. Faça um planejamento logo no início do seu curso na Poli e prepare-
se para o intercâmbio com boa antecedência. 

• Faça um planejamento familiar. Avalie se precisará de recursos, curse de idioma, 
apoio dos pais e familiares, etc. para o intercâmbio. 

• Informe-se dos calendários e editais de inscrição na Poli. Fique de olho nas 
comunicações da CRInt e da AUCANI. Não deixe para a última hora nem tome 
decisões por impulso. 

• Avalie as universidades e cursos de exterior que lhe interessem. Converse com 
docentes e colegas sobre as melhores opções para seu plano de graduação e 
como o intercâmbio complementará sua graduação na Poli. 

• Não deixe seu desempenho cair, principalmente durante o biênio. 
• Planeje como será seu retorno à Poli antes de sair para o intercâmbio. 
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Com a finalidade de esclarecer aos alunos do curso que participam de intercâmbio em 
universidades estrangeiras, principalmente para elucidar dúvidas sobre seu retorno à 
Poli e conclusão do curso, a CoC Naval apresenta as instruções abaixo: 

 

Modalidade: Aproveitamento de estudos no exterior 
• O aluno é selecionado para participar de programa de graduação no exterior por, 

no mínimo, um semestre letivo.  
• Normalmente, o aluno terá liberdade para escolher as disciplinas que irá cursar 

no exterior. Mas, algumas universidades trabalham com pacotes fechados de 
disciplinas para alunos em intercâmbio. 

• No retorno à Poli, as disciplinas do exterior serão incluídas no seu histórico como 
“créditos de aproveitamento de estudos no exterior”. Essa inclusão não é 
automática e deve ser solicitada por requerimento no Serviço de Graduação 
após o retorno. Para tanto, é necessário trazer histórico escolar oficial que 
apresente carga horária e nota de cada disciplina cursada. 

• As disciplinas poderão ser aproveitadas como “disciplinas optativas livres”. A 
conversão de créditos do exterior seguirá a definição da USP (1 crédito-aula USP 
equivale a 15h de atividades). Se o histórico apresentar créditos ECTS, estes 
serão convertidos para créditos da USP seguindo a equivalência (1 crédito-aula 
USP equivale a 1,25 créditos ECTS). 

• Se alguma disciplina cursada no exterior for equivalente em carga e conteúdo a 
uma disciplina obrigatória do curso na EPUSP, o aluno poderá solicitar 
“equivalência” entre estas disciplinas. Não é um processo automático; deverá 
ser solicitado por requerimento no Serviço de Graduação. Se aprovado, o aluno 
estará dispensado de cursar a disciplina equivalente na Poli; neste caso, a 
referida disciplina do exterior não será incluída como optativa livre. 

• Mais detalhes de regras e instruções estão disponíveis na página da CRInt no site 
da Poli. 

 

Modalidade: Diploma Duplo no exterior 
• Os programas de Diploma Duplo (DD) no exterior são acordados entre as 

universidades conveniadas. Normalmente, são programas acadêmicos “rígidos”: 
exigem que o aluno participe num momento específico do seu curso, curse 
disciplinas predefinidas no exterior e termine o curso na Poli seguindo um plano 
de conclusão específico. 
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• Alguns programas de DD permitem que os alunos escolham entre disciplinas 
eletivas e optativas livres no exterior. 

• O DD deve ser entendido como uma formação complementar ao curso da Poli e 
não uma simples substituição do conteúdo programático do curso da Poli. 
Participantes de DD necessariamente estenderão em um ou dois anos o seu 
curso de graduação na Poli. 

• Normalmente, há programas de DD que os alunos vão ao exterior durante o 7º 
e 8º semestres da Poli 

• Ao retornar à Poli, após concluir o DD no exterior, o aluno deverá: 
o Comparecer ao Serviço de Relações Internacionais munido do original do 

Histórico Escolar oficial de intercâmbio emitido pela IES no exterior. 
o Conversar com a CoC Naval para estabelecer quais disciplinas devem ser 

cursadas para finalização do curso na Poli.  
• Alunos que saem para a realização de programa de Duplo Diploma após 

cursarem o 5º semestre, ao retornarem à POLI deverão cursar o 8º, 9º e 10º 
semestres previstos nas estruturas curriculares dos cursos da EPUSP; 

• Alunos que saem para a realização de programa de Duplo Diploma após 
cursarem o 7º semestre devem apresentar à CoC, previamente à sua saída do 
país, o Plano de Estudos a ser desenvolvido. Ao retornar à POLI o aluno deverá 
cursar o 10º Semestre, considerando-se as seguintes diretrizes (aprovada pela 
CG em 7/12/2018): 

o O aluno estará dispensado da realização do Módulo Vermelho e das 
disciplinas optativas livres que ainda restarem no seu curso. 

o O aluno deverá cursar de 12 a 32 créditos em disciplinas obrigatórias, 
Trabalho de Formatura e Estágio Supervisionado. As disciplinas 
obrigatórias (normalmente, 3 a 8 disciplinas de 4 créditos-aula cada), 
serão indicadas pela CoC Naval após análise das disciplinas cursadas no 
exterior. 

o Se o aluno desenvolveu atividades equivalentes ao Trabalho de 
Formatura e Estágio Supervisionado no exterior (considerando-se carga 
e conteúdo), poderá ser dispensado destas atividades no retorno à Poli. 

• Casos específicos serão analisados pela CoC Naval com o objetivo de oferecer ao 
aluno o melhor programa de conclusão para sua formação acadêmica. 

 

Prof. Dr. Gustavo R. S. Assi 
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Coordenador da CoC Naval e membro da CRInt EPUSP 


