
PLANO DE ESTUDOS 
 
 

Devido ao grande número de dúvidas sobre a elaboração de um Plano de Estudos, 
disponibilizamos esta área para servir de apoio a quem nunca tenha elaborado esse tipo de 
documento anteriormente. 

 
Primeiramente, sobre o Plano de Estudos, deve-se dizer que não existem modelos e 

padrões a serem seguidos, desde que o conteúdo esteja coerente com o objetivo do 
intercâmbio. Trata-se de uma carta de intenções descrevendo seus interesses acadêmicos. 

 

 
- Procure responder às seguintes perguntas: “Por que você escolheu esta universidade de 
destino? Por que você escolheu cursar as disciplinas indicadas? Qual será a contribuição que 
os estudos na instituição de destino adicionarão à sua formação acadêmica, profissional e 
pessoal?”. 
 
- Quanto às disciplinas que escolher cursar, se for de seu interesse conseguir equivalência de 
créditos ao retornar para a ESALQ, procure escolher disciplinas na universidade do exterior 
que sejam parecidas/equivalentes com aquelas da grade do seu curso (obrigatórias ou 
optativas) e que você ainda não cursou. 
 
- Não deixe de levar em conta que você estará em um país estrangeiro, vivenciando 
uma situação diferente daquela na ESALQ; não deixe de confirmar que as disciplinas 
são ministradas numa língua que lhe convém. 
 
- Finalmente, é imprescindível solicitar orientação de um docente da ESALQ/CENA 
para elaborar este documento. A grande maioria de editais abertos para programas de 
intercâmbio dentro da USP exige que os planos de estudos sejam também endossados 
com a assinatura e carimbo de um docente.  
 

 O que colocar no Plano de Estudos: 
 

-  Nome completo, no. USP, curso de graduação. 
- Áreas de interesse acadêmico 
- Qual o intercâmbio que pretende fazer, a Universidade de destino e as matérias a serem 
cursadas no exterior 
- O porquê de escolher tal país, instituição e matérias. 
- Como o intercâmbio vai ajudá-lo e influenciar os seus estudos e carreira. 
- Finalmente, acrescente as ementas (ou programas) das disciplinas escolhidas (quando for 
cursar disciplinas). Geralmente elas são disponibilizadas nos sites das instituições ou com 
diretamente com os professores responsáveis, pois usualmente eles podem enviar informações 
sobre as disciplinas atendendo ao seu pedido. 

 
 O que não colocar no Plano de Estudos: 

 
- Tudo que não for referente a sua vida acadêmica, por exemplo, motivações pessoais da 
viagem. 




