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FACULDADE DE DIREITO

COMISSÃO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E NACIONAL
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EDITAL (  1395  /2021 - FD)  

Intercâmbio na 
Ludwig-Maximilians-Universität München 

A LMU, Munique, Alemanha, em convênio com a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por
sua COMISSÃO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (CCInt-USP) e sua FACULDADE
DE DIREITO, oferecerá 10 vagas, para que alunos do curso de graduação da Faculdade de
Direito da USP freqüentem dois semestres na Universidade Ludwig Maximilian de Munique
(início em Março de 2022 até Março de 2023).

REQUISITOS:

Poderão se inscrever alunos matriculados no curso de graduação da FDUSP que tenham
conhecimentos da língua alemã (B1 ou mais). 

A comprovação dos conhecimentos de idioma poderá ser feita em uma das 3 situações: 

1. Na nota obtida no teste online de alemão Onset (dentro da validade de dois anos)1;

2. Comprovante/Declaração  de  nível  na  língua  alemã  emitido  por  instituições
reconhecidas (escolas e institutos de idiomas),  dentro da validade de dois anos.
Não serão aceitas declarações emitidas por professores particulares.

3. Aos(as) alunos(as) que não possuem as certificações acima, é possível realizar um
teste online diretamente na LMU (entrevista online via aplicativo “zoom” e teste de
45 minutos), que emitirá certificado. Para a obtenção desse certificado, é necessário
contatar via email o Dr. Kai Wede <kai.weede@lmu.de> até o dia 20 de agosto e
agendar o referido teste.

Os interessados  ao  programa de  intercâmbio  na  Universidade  de  Munique  deverão  ter
cursado ao menos 06 (seis) semestres do curso de graduação (quando da ida à Alemanha),
ou seja, só podem se inscrever alunos a partir do terceiro ano.

INSCRIÇÕES:

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 31 de agosto de 2021, exclusivamente via
internet através do Sistema Mundus (https://uspdigital.usp.br/mundus, na área de acesso
público,  não é necessário fazer login - Menu Editais > Alunos de Graduação > Unidade
Responsável: FD > Edital 1395).

1 O teste Onset  não será aplicado na FDUSP pelo Instituto Goethe/DAAD, devido às limitações
perante a situação pandêmica. 
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No  ato  da  inscrição,  o  interessado  deverá  anexar  no  Sistema  Mundus  os  seguintes
documentos (em arquivo pdf, tamanho máximo de 1MB cada):

1) Formulário de Inscrição preenchido (Anexo I desse Edital); 

2) Curriculum Vitae (em português); 

3) Certificado/Comprovante/Declaração de nível na língua alemã (mínimo: nível B1);

4) Carta de Motivação /  Plano de  Estudos  (em português),  na qual  deverá  informar,
detalhadamente, as razões pelas quais se interessa em estudar Direito no exterior, o porquê
de escolher a Alemanha para realizar seus estudos, o valor que será para a sua formação,
bem como apresentar as disciplinas pretendidas no exterior (no máximo 5 páginas).
 
Observações: 

 Inscrições com documentos incompletos, ilegíveis, efetuadas erroneamente ou não
enviadas via Sistema Mundus serão invalidadas;

 Para enviar a inscrição, o candidato deverá ter o seu e-mail e o número do telefone
atualizados no Sistema JúpiterWeb;

 Uma vez enviada a inscrição, não será possível alterá-la  ;
 O descumprimento das instruções para a inscrição via internet implicará na sua não

efetivação e a exclusão do candidato do processo seletivo;
 A CCInN/FD não se responsabiliza por inscrições via internet  não recebidas por

motivos  de  ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados;

 Eventuais dúvidas sobre procedimentos para inscrição serão esclarecidas via e-mail
através do endereço <ccinnfd@usp.br>.

CLASSIFICAÇÃO:

Haverá análise documental e seleção realizada por um docente da FDUSP (a confirmar). A
classificação final  dos candidatos  selecionados será  concluída  com base  nos seguintes
ítens:  A)  desempenho  acadêmico;  B)  curriculum  vitae,  análise  dos  documentos
apresentados, inclusive a carta de motivação/plano de estudos; C) proficiência na língua
alemã.

INSCRIÇÂO DEFINITIVA:

Os selecionados têm que efetuar sua inscrição definitiva através de uma plataforma on-line
da LMU no final de setembro (serão informados em momento oportuno).

Informe-se  ainda  que  a  aceitação  final  é  realizada  pela  universidade  estrangeira,  após
seleção e indicação pela FDUSP, e qualquer informação acerca das regras e procedimentos
adotados pelas universidades estrangeiras podem sofrer eventuais alterações, antes não
previstas quando da publicação desse Edital,  dado o dinamismo/mudanças das normas
estabelecidas pelas universidades estrangeiras parceiras.
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CUSTOS:

A  LMU,  como  faculdade  pública,  não  cobra  study  fees.  O  pacote  de  serviços  para
participantes do programa (fornecido pelo  IUCM -  <www.iucm.de> /  <www.lmu-usp.de>,
uma associação  não-lucrativa,  responsável  pelo  programa há mais  de  dez  anos)  custa
cerca 1.550,00 Euros com acomodação (ou 1.450,00 Euros sem acomodação).  O valor
inclui:

 oficinas “método científico” e preparação para provas

 aulas de alemão técnico durante o semestre

 um Programa de orientação

 um curso de alemão intensivo no início do intercâmbio

 um curso preparatório e a taxa da prova Test DaF 

(obs.: o Test DaF não é a mesma coisa do que o OnDaF, o Test DaF é uma prova
muito mais complexa para comprovar que está capaz de estudar na Alemanha; para
quem já está na posse desse certificado, o preço do pacote é reduzido no valor de
250 Euro). 

 acompanhamento e informações 

 excursões turísticas: p. ex. ao palácio de Neuschwanstein, em Berlim.

 excursões científicas: p. ex. a Karlsruhe, a sede do Tribunal Constitucional Federal
(TCFA) e outros Tribunais Superiores

Além disso, os participantes têm que bancar custos de approx. 5.000 Euros/ano para:

 alojamento na moradia  estudantil  da LMU (Studierendenwohnheim).  A partir  de

2018 contamos com apenas 7 vagas na moradia estudantil, sendo as mesmas

destinadas aos 7 primeiros colocados entre os 10 participantes).

 a taxa para a organização estudantil da LMU (Studierendenwerk)

 um bilhete de transporte público para os dois semestres, válido na “Grande Muni-
que” (Semesterticket)

 um plano saúde especial para alunos do exterior (Auslandskrankenversicherung)

A taxa  de  serviços  de 1.550  Euros  tem que ser  paga antes  do  começo do  programa,
juntamente com os depósitos de aluguel referente ao quarto alugado (6 meses de depósito),
a serem pagos no final de Dezembro de 2021 (para maiores detalhes, contatar  o Dr. Kai
Wede através do email <kai.weede@lmu.de>);

Pagamentos semestrais: transporte público (Semesterticket) e Studentenwerk;

Pagamentos mensais, sobretudo a moradia e o plano saúde.

CUSTO DE VIDA EM MUNIQUE (ESTIMADO):

Como Munique é uma cidade com custos de vida elevados, é recomendável calcular com
gastos mensais acima de 400 Euros (≈ 5000 Euros para o ano inteiro). 
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Fonte: 

http://www.studentenwerk-muenchen.de/fileadmin/studentenwerk-muenchen/publikationen/
broschueren/stwm_faltblatt_sozialerhebung_web.pdf

CALENDÁRIO ACADÊMICO DO PROGRAMA*

1. Chegada, com traslado do aeroporto (fevereiro)

2. Fase de orientação (fevereiro, 20 aulas)

3. Curso preparatório (março, 90 aulas)

4. Semestre de verão (abril a julho)

5. Curso de idioma durante o semestre – “Alemão técnico”: maio a julho (40 aulas)

6. Excursão a Karlsruhe (julho)

7. Workshop “método científico“ (julho)

8. Excursão a Berlin (julho)

9. TestDaF: Curso preparatório (setembro) &

TestDaF (Prova ): setembro

10. Semestre de inverno (outubro de 2021 a março de 2022)

11. Workshop “como escrever uma boa prova“ (novembro)

12. Final de dezembro: Excursão, festa de Natal, despedida.

13. Provas (Certificado**) (janeiro e fevereiro de 2022)

14. Volta ao Brasil (final de fevereiro / início de março de 2022). 

*O programa é sujeito a alterações, inclusive devido às restrições futuras eventualmente
impostas pela COVID19 (possibilidade de semestre online ou híbrido, a ser confirmado em
momento oportuno). 

** O certificado já conta como parte do LL.M de Munique e permite voltar e concluir o LL.M
dentro de somente mais um ano.

Largo São Francisco, 95  - Centro  CEP 01005-010 – São Paulo – Brasil - Tel/Fax: 3111.4099   Email: ccinnfd@usp.br   

http://www.studentenwerk-muenchen.de/fileadmin/studentenwerk-muenchen/publikationen/broschueren/stwm_faltblatt_sozialerhebung_web.pdf
http://www.studentenwerk-muenchen.de/fileadmin/studentenwerk-muenchen/publikationen/broschueren/stwm_faltblatt_sozialerhebung_web.pdf


UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO

COMISSÃO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E NACIONAL

CCInN-FD

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

INTERCÂMBIO NA LMU - UNIVERSIDADE
DE MUNIQUE 

NOME: DATA:

SEMESTRE DO CURSO DE DIREITO: Nº. USP:

E-MAIL(somente um, sendo email USP):

TEL.:

RG.: DATA DE NASCIMENTO:

NÍVEL DE ALEMÃO (conforme certificado):
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