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Caro(a) aluno(a), 
 
Após sua inscrição no Programa de intercâmbio da ARI, que será efetivada pela entrega da documentação solicitada, você terá 
que participar de outras etapas do processo de seleção. Essas etapas estão listadas abaixo. Esteja atento às datas e horários 
através do site da Assessoria de Relações Internacionais (www.pucminas.br/ari), pois os resultados, bem como as informações 
sobre o Programa de Intercâmbio, serão divulgados nesse local. 
 
A sua presença e pontualidade serão consideradas no processo de seleção. O não comparecimento a uma das etapas será 
entendido como desistência e implicará no cancelame nto de sua inscrição . 
 

1) O aluno terá que realizar um exame de proficiência oral e escrito de idiomas, de acordo com a Universidade 
escolhida. Para tanto, deverá comparecer nos dias dos exames nas escolas conveniadas, conforme lista abaixo.  
Os que optarem por Lappeenranta University of Technology  devem apresentar o IELTS ou TOEFL.  Os alunos que 
optarem pela EFREI devem apresentar o TOEFL, TOEIC ou o IELTS. Ressaltamos que, para a realização de tais 
exames de proficiência, todos os encargos (local, data, horário e custo) são de inteira responsabilidade do aluno.  
 
Os alunos que fizeram a prova do ICBEU em 2016 e que tenham alcançado, no mínimo, o nível da universidade 
escolhida, poderão utilizar esse resultado no processo atual.  
 
Os alunos que já possuem  certificados de proficiência, dentro do prazo de validade, não necessitarão fazer a prova. 
Basta entregar a cópia do certificado junto com a inscrição para o intercâmbio. Os certificados aceitos são: DELE (B2, 
C1 e C2); DELF (B1 e B2); DALF (C1 e C2); TOEFL-IBT acima de 79; IELTS acima de 6,5; CAE A; CPE (A, B ou C).  

• Língua Espanhola (Instituto Cervantes): Dia 6 de Novembro  - Período: Manhã - de 10h as 13h; ou Dia 7 de 
Novembro – Período: Tarde – de 14h30 as 18h.  

• Língua Francesa (Aliança Francesa): Dia 31 de Outubro - Período: Manhã - a partir de 9h (Prova Oral); Dia 
01 de Novembro - Período: Tarde - de 14h as 16h30 (Prova Escrita).  

• Língua Inglesa (ICBEU): Dia 27 de Outubro  - Período: Manhã  - a partir de 8h30 à 12h  (Prova Escrita); e no 
mesmo Dia 27 de Outubro  Período: Tarde – a partir de 13h30 (marcado por horário) 
 

OBS.: Os alunos de Poços de Caldas deverão entrar em contato com a Secretaria de Comunicação de Poços para agendarem 
a sua prova. 
 

2) Caso seja aprovado no exame de proficiência, você deverá comparecer à banca de seleção, que será realizada nos 
dias 19, 20, 21,22 e 23 de fevereiro de 2018 no Campus Coração Eucarístico. As datas e locais das bancas 
estarão detalhadas por universidade no site da ARI.  
 

3) Caso seja aprovado na banca de seleção, você deverá verificar no site da ARI a listagem de documentos necessários 
de cada universidade e comparecer à reunião de selecionados no dia 13 de março de 2018, Prédio 43 Auditório 
Multiuso, para receber mais informações sobre os procedimentos do intercâmbio. O horário da reunião será 
informado no site da ARI. 
 

4) O aluno selecionado deverá providenciar todos os documentos solicitados nos Check lists que estarão disponíveis no 
site, a partir da publicação dos resultados das bancas. Para o aluno que for viajar no 2º semestre de 2018 , a entrega 
deve ser efetuada no dia 23 de março de 2018 . Para o aluno que for viajar no 1º semestre de 2019 , a entrega deve 
ser realizada no dia 18 de maio de 2018 . O local e horário de entrega destes documentos serão informados 
posteriormente através do site da ARI. 
 

5) Os alunos devem estar cientes que as notas finais do processo seletivo serão publicadas no site da ARI juntamente 
com o resultado final. 

 
Após sua seleção pela PUC Minas, mesmo tendo enviad o todos os documentos solicitados, sua aceitação ai nda 
estará sujeita à confirmação da instituição estrang eira . 
 
Atenciosamente, 
Profª Rita Louback 
Assessoria de Relações Internacionais 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Confirmo estar ciente das informações contidas neste documento e das condições e etapas às quais serei submetido ao 
longo do processo de seleção. 

 
____________________________________________________________________________ 
Nome do (a) Aluno (a): 
 
_______________________________________________________________ Belo Horizonte, _____/_____/_____ 
Assinatura do (a) Aluno (a): 


