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 EDITAL Nº 106/2017 
 
 
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE 

GRADUAÇÃO 
 
 

IDIOMA: LÍNGUA FRANCESA 
 

 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do Magnífico 
Reitor, que estarão abertas as inscrições para a seleção de alunos para intercâmbio de um 
semestre de estudos no exterior, em universidades de língua francesa. 
 
1. Características do Programa: 

 

 O convênio entre as instituições prevê a isenção de taxas escolares para alunos da PUC 
Minas nas instituições estrangeiras. No entanto, existe a possibilidade de que alguma 
taxa venha a ser cobrada pela instituição de ensino estrangeira por decisão da mesma. 
Caso a universidade de destino exija taxas escolares, o aluno aprovado em todas as 
etapas será avisado antes de sua viagem, sendo integralmente responsável pelo seu 
pagamento. 

 Os gastos com visto, hospedagem, alimentação, transporte, seguro-saúde e 
demais despesas de viagem são de total responsabilidade dos alunos. 

 
2. Pré-requisitos: 
 

 Alunos regulares – No momento da inscrição no programa de intercâmbio da PUC 
Minas, o aluno deverá estar devidamente matriculado na instituição, de acordo com os 
seguintes critérios: 
o para cursos com duração de 4 anos (8 períodos): estar entre o 2° e o 6° período do 

curso; 
o para cursos com duração de 4 anos e meio (9 períodos): estar entre o 2° e o 7° 

período do curso; 
o para cursos com duração de 5 anos (10 períodos): estar entre o 2° e o 8° período 

do curso; 
o para cursos com duração de 6 anos (12 períodos): estar entre o 2° e o 10° período 

do curso. 

 

 Alunos irregulares (ou seja, alunos que cursam disciplinas em diferentes períodos) - 
terão suas candidaturas analisadas de acordo com a porcentagem cursada até o 
momento da inscrição. O aluno estará apto caso conste de sua definição curricular: 

o uma porcentagem cursada entre 10% e 65% para todos os cursos. Nesse caso, 
o aluno estará dentro dos critérios. 
 

Obs.: em ambos os casos o aluno deverá consultar a tabela de aptidão para saber em 
quais semestres será possível fazer o intercâmbio.  
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 Ter alcançado média geral igual ou superior a 70%. 

 Ter nível intermediário ou avançado de francês. 
 
3. Das Instituições Estrangeiras, dos Cursos, das Vagas e do Período de 
Intercâmbio: 

 
 

BÉLGICA 
 

Université Libre de Bruxelles 
Site: www.ulb.ac.be 

Local: Bruxelas 
Nível de proficiência: B1 

 
Cursos: Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, 
Física, Geografia, Matemática e Relações Internacionais.  
Vagas: 01. 
Período: 2º semestre de 2018.  
 
Cursos: Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, 
Física, Geografia, Matemática e Relações Internacionais. 
Vagas: 01. 
Período: 1º semestre de 2019.  

 
 
 

FRANÇA 
 

AIX - Marseille Université 
Site: www.univ-amu.fr/ 

Local: Marseille 
Nível de proficiência: B1 

 
Curso: Administração. 
Vagas: 02. 
Período: 2º semestre de 2018.  
 
Curso: Administração. 
Vagas: 03. 
Período: 1º semestre de 2019.  
 

ESIEE Paris 
Site: www.esiee.fr/ 

Local: Noisy le Grand 
Nível de proficiência: B1 

 
Cursos: Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Energia, 
Engenharia de Produção, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação e Sistema da 
Informação. 
Vagas: 02. 
Período: 2º semestre de 2018.  
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Cursos: Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Energia, 
Engenharia de Produção, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação e Sistema da 
Informação. 
Vagas: 03. 
Período: 1º semestre de 2019.  

 
 

Sciences Po Bordeaux 
Site: www.sciencespobordeaux.fr/ 

Local: Bordeaux 
Nível de proficiência: B1 

 
 

Cursos: Ciências Sociais e Relações Internacionais. 
Vagas: 02. 
Período: 2º semestre de 2018.  
 
Cursos: Ciências Sociais e Relações Internacionais. 
Vagas: 03. 
Período: 1º semestre de 2019.  
 

 
Université Catholique de Lille 
Site: http://www.univ-catholille.fr  

Local: Lille 
Nível de proficiência: B2 

 
Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, 
Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Energia, Engenharia 
Mecânica, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações 
Públicas, Serviço Social e Teologia. 
Vagas: 02. 
Período: 2º semestre de 2018.  
 
Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, 
Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Energia, Engenharia 
Mecânica, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações 
Públicas, Serviço Social e Teologia. 
Vagas: 03. 
Período: 1º semestre de 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencespobordeaux.fr/
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Université de Cergy-Pontoise 
Site: http://www.u-cergy.fr 

Local: Cergy-Pontoise 
Nível de proficiência: B1 

Obs.: B2 para estudantes de Direito 
 
 

Cursos: Direito, Geografia, História, Letras e Pedagogia. 
Vagas: 01. 
Período: 2º semestre de 2018.  
 
Cursos: Direito, Geografia, História, Letras e Pedagogia. 
Vagas: 01. 
Período: 1º semestre de 2019.  
 
 

Université de Poitiers 
Site: http://www.univ-poitiers.fr/ 

Local: Poitiers 
Nível de proficiência: B1 

Obs.: B2 para estudantes de Direito 
 
 

Cursos: Ciências Sociais, Direito, Filosofia, Geografia e História. 
Vagas: 02. 
Período: 2º semestre de 2018.  
 
Cursos: Ciências Sociais, Direito, Filosofia, Geografia e História. 
Vagas: 03. 
Período: 1º semestre de 2019. 
 
 

 
Université Lille 1 

Site:  http://www.univ-lille1.fr/ 
Local: Lille 

Nível de proficiência: B1 
 
 

Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Geografia, Matemática. 
Vagas: 02. 
Período: 2º semestre de 2018.  
 
Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Geografia, Matemática. 
Vagas: 03. 
Período: 1º semestre de 2019.  

 
 
 
 
 

http://www.univ-poitiers.fr/
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Université Lumière Lyon 2 
Site: http://www.univ-lyon2.fr/ 

Local: Lyon 
Nível de proficiência: B1 

 
 
Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual, 
Direito, Geografia, História, Jornalismo, Letras e Psicologia.  
Vagas: 02. 
Período: 2º semestre de 2018.  
 
Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual, 
Direito, Geografia, História, Jornalismo, Letras e Psicologia. 
Vagas: 03. 
Período: 1º semestre de 2019.  
 

 
Université Paris 1 – Pantheón Sorbonne 

Site: http://www.univ-paris1.fr/ 
Local: Paris 

Nível de proficiência: B2 
 
 

Cursos: Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito e Relações Internacionais. 
Vagas: 05. 
Período: 2º semestre de 2018.  
 
Cursos: Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito e Relações Internacionais. 
Vagas: 05. 
Período: 1º semestre de 2019.  

 
 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)* 
Site: http://www.u-pec.fr/ 

Local: Créteil 
Nível de proficiência: B2 

 
 
Curso: Administração e Ciências Econômicas. 
Vagas: 02. 
Período: 2º semestre de 2018.  

 
Curso: Administração e Ciências Econômicas. 
Vagas: 01. 
Período: 1º semestre de 2019.  
 
*Uma vaga para Administração e uma para Ciências Econômicas. 

 
 
 

http://www.univ-paris1.fr/


 
 

Av. Dom José Gaspar, 500 – CEP: 30 535 901 – Belo Horizonte/Minas Gerais – Brasil 
Fone: 3319 4245 – Fax: 3319 4394 – seplanri@pucminas.br – www.pucminas.br/ari 

 

 

6 

4. O aluno interessado deverá entregar os seguintes documentos no local indicado no 
item 6*: 
 
4.1 formulário preenchido, disponível no site da Assessoria de Relações Internacionais 

(ARI) (www.pucminas.br/ari), com uma foto 3x4; 
4.2 curriculum vitae; 
4.3 carta de intenções explicando as motivações acadêmicas para realizar esse estudo no 

exterior; 
4.4 cópia do comprovante de pagamento da taxa referente ao exame de proficiência na 

língua francesa; 
4.5 termo de ciência da carta de instruções assinada pelo candidato, que estará disponível 

no site da ARI (www.pucminas.br/ari); 
4.6 declaração de matrícula com média acadêmica geral e percentual cursado (emitida pelo 

CRA – prédio 3 –, para alunos da PUC Minas no Coração Eucarístico, e pela 
correspondente Secretaria Acadêmica, para alunos das demais unidades).**  

*Não será aceita documentação fora do prazo ou incompleta. 

**Não será aceita a declaração emitida através do SGA. 
 

OBS.: Caso o aluno se inscreva para duas ou três universidades com idiomas diferentes, 
será necessário entregar os comprovantes de pagamento da taxa referente ao exame de 
proficiência das universidades escolhidas, no mais, ele deverá entregar apenas uma cópia, 
para ambas, dos outros documentos listados acima. 
 
5. Critérios de seleção: 
 

 O processo seletivo constará de três etapas eliminatórias: 1) análise de documentos; 2) 
exame de proficiência no idioma da universidade escolhida; 3) entrevista em banca. 

 O aluno poderá se inscrever apenas para três instituições estrangeiras de sua escolha. 
Um número maior de inscrições, assim como 2 (duas) inscrições para a mesma 
universidade em períodos diferentes, importarão a exclusão do aluno do processo 
seletivo. 

 O aluno que optar por duas instituições estrangeiras e que for selecionado para a etapa 
da banca participará de apenas uma entrevista e sua nota valerá para os dois 
processos. 

 
6. Calendário: 
 

 Inscrições / Local (entrega de documentos): 
 

Período: 24 e 25 de outubro/2017. 
Local: Prédio 43, 6º andar, sala 605 – PUC Minas no Coração Eucarístico. 
Horário: 09h30min. às 12h30min. e 13h30min. às 16h30min.. 
 

Os alunos das Unidades Arcos, Poços de Caldas, Betim, Guanhães e Serro deverão entregar os documentos na 
Secretaria do curso e solicitar que sejam enviados por malote para a Assessoria de Relações Internacionais da 
PUC Minas, Unidade Coração Eucarístico – prédio 43 - 6º andar – Sala 605. 
 

 Exame de proficiência da língua: 
o provas oral e escrita: data e horário a serem confirmados na carta de instruções, 

item 4.5 (Termo de Ciência). 

 Banca de seleção: data e horário a serem confirmados na carta de instruções, item 4.5. 

http://www.pucminas.br/ari
http://www.pucminas.br/ari
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 Divulgação do resultado final: será feita na primeira quinzena de março/2018.  
 

7. Critérios de desempate: 
 

 Serão tomados como critérios de desempate, na seguinte ordem: 
1º) a carga horária cursada até o 2º semestre de 2017; 
2º) a média geral, considerando a média de todos os semestres cursados até o 2º 
semestre de 2017. 

 
8. Dos candidatos excedentes: 
 

 Havendo vagas excedentes, o candidato não classificado para a instituição/país de 
interesse poderá ser remanejado, a critério da ARI, mediante consulta a ele, para 
verificação de interesse pela vaga. O critério, contudo, permanecerá segundo a 
classificação dos candidatos excedentes. 
 

9. Desistência: 
 

 O estudante inscrito tem até 15 dias corridos, a partir da data de divulgação do resultado 
final do processo seletivo de intercâmbio, para desistir, sem qualquer ônus, mediante 
entrega de uma declaração, assinada pelo próprio aluno, na Assessoria de Relações 
Internacionais. 

 A partir do 16º dia corrido da divulgação do resultado final do processo seletivo de 
intercâmbio, aquele que desistir deverá formalizar sua desistência através de uma 
declaração assinada pelo próprio estudante e não poderá concorrer a vagas no processo 
seletivo do ano seguinte. 

 Havendo desistência do estudante selecionado e havendo tempo hábil, de acordo com o 
calendário da instituição estrangeira, o candidato excedente será convocado, por ordem 
de classificação, para ocupar a vaga remanescente. Caso seja convocado, o candidato 
excedente deverá atender ao estabelecido neste Edital. 

 
10. Do aluno selecionado: 
 

 A aceitação do aluno selecionado pela PUC Minas estará sujeita à confirmação da 
instituição estrangeira. 

 O aluno selecionado deverá estar ciente de que o plano de ensino da instituição 
estrangeira poderá ser alterado pela instituição exterior em função da oferta das 
disciplinas, coincidência de horários ou vagas disponíveis para cada disciplina.  

 O semestre do intercâmbio para o qual o aluno tenha sido selecionado não poderá ser 
alterado. 

 Caso algum aluno selecionado não possa realizar o intercâmbio no período indicado no 
resultado final do processo de seleção, será desclassificado e substituído por excedente, 
se houver. 

 O aluno selecionado que não comparecer às reuniões da ARI previamente agendadas 
na carta de instruções (que será entregue no ato da inscrição) deverá, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias corridos, manifestar, por escrito, o seu interesse em participar do 
programa de intercâmbio. Caso não se manifeste dentro desse prazo, será presumida 
sua desistência, e o candidato estará automaticamente excluído do programa. 
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 Quando do retorno à PUC Minas, o aluno deverá, obrigatoriamente, remeter à ARI - 
através do e-mail seplansuporteri@pucminas.br - relatório sobre o período de 
intercâmbio, destacando o aprendizado adquirido.  

 
11. Do aproveitamento dos estudos: 
 
Caberá ao colegiado de cada curso a decisão sobre o aproveitamento das disciplinas e 
atividades desenvolvidas pelo aluno durante o intercâmbio. 
 
12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela SEPLAN/Assessoria de 
Relações Internacionais.  
 
Mais informações estão disponíveis na SEPLAN/Assessoria de Relações 
Internacionais, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h. 

 
 
 

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2017. 
 

 
Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral  
 

mailto:seplansuporteri@pucminas.br

