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Como fica minha situação na PUC Minas 
enquanto realizo o intercâmbio? 

Ao ser selecionado para realizar um programa de intercâmbio pela PUC Minas, o aluno 

ficará em regime especial de intercâmbio.

Ao término do programa de intercâmbio, você deverá se matricular para o período 

imediatamente posterior ao do término do intercâmbio. 

Quando retornar ao Brasil, não se esqueça de enviar, à Assessoria de Relações 

Internacionais, um relatório que contenha uma avaliação pessoal sobre o programa de 

intercâmbio e o período no exterior. 



Aproveitamento de créditos

Plano de atividades acadêmicas na instituição anfitriã: deve ser aprovado pelo Colegiado do 

seu curso de origem. O plano deverá ter, no mínimo, 3 matérias da sua área. 

Aproveitamento dos créditos: de acordo com a ementa do curso.

Os Colegiados dos Cursos de Graduação são os responsáveis por estabelecer a equivalência 

entre as atividades a serem exercidas durante o intercâmbio e após o término do programa. 

Atividades acadêmicas ou científicas realizadas no exterior podem integrar o currículo ou ser 

registradas no histórico como atividades complementares.  



Documentação necessária para a ARI

É muito importante que você obtenha com a maior antecedência possível todos os 

documentos necessários, para evitar problemas próximos à data de embarque. A lista de 

documentos necessários, específicos para cada universidade, está disponível no site da ARI.

O preenchimento de formulários e obtenção dos documentos requisitados é de 

responsabilidade do aluno. Portanto, pesquise no site da instituição as matérias ofertadas e 

consulte o seu coordenador para que ele aprove o seu plano de ensino.



Entrega de documentos

PROGRAMA-SE para a entrega de documentos: 

Alunos 
02º 2018

Alunos 
01º 2019

23/03/2018 18/05/2018



Documentação para o embarque

Segue abaixo a lista dos documentos obrigatórios para o embarque e a entrada no país de destino, 

como também documentos que devem ser entregues à instituição estrangeira e outros que podem ser 

úteis durante a sua estadia no país: 

passaporte* visto seguro de
viagem

seguro
saúde

application
form

histórico
traduzido

Obs.: as traduções reconhecidas internacionalmente são as TRADUÇÕES JURAMENTADAS.  

Caso estas sejam exigência da Universidade escolhida, a  lista oficial dos tradutores  está no  

site da “Junta Comercial de Minas Gerais” JUCEMG.  

*O aluno terá que tirar o passaporte o quanto antes para evitar futuros problemas. 



Quais serão os meus gastos?

O aluno ficará isento das taxas acadêmicas na instituição no exterior. No entanto, existe a 
possibilidade de que alguma taxa venha a ser cobrada pela instituição estrangeira por decisão 
da mesma.

Fica ao aluno a responsabilidade de todas as despesas do cotidiano como moradia, 
transporte e alimentação. Além desses, você deve arcar com as despesas com tradução de 
currículo e histórico, visto, passaporte e transporte internacional.

Pesquise antes o custo de vida do país para que tenha um orçamento dos seus gastos. 

Um fator determinante é a cotação da moeda, que também vai variar de acordo com o país. 



Estimativas de gastos 
durante intercâmbio

Região Gastos médios por mês

América do Norte

América do Sul

Ásia

Europa

Em EUROs = 890

Em EUROs = 490

Em EUROs = 534

Máximo em EUROs = 980 

Mínimo em EUROs = 720



Onde vou me hospedar?

Você quer conhecer bem a cultura do país, em um ambiente familiar ou quer mais 
liberdade e independência? Ou ainda, prefere morar na universidade com seus 
colegas?  Para cada uma dessas motivações há um diferente tipo de 
hospedagem.

A hospedagem é de responsabilidade do aluno e a universidade estrangeira não 
tem a obrigação de lhe garantir isso. Certamente, podem te ajudar e até mesmo te 
indicar os melhores locais e preços. Procure o setor responsável para recepção 
de alunos estrangeiros, para se informar das melhores opções!



O que não posso deixar de levar 

Ao fazer sua bagagem, veja bem o que é necessário levar e o que pode ser 
comprado no país de destino.
O que levar na bagagem de mão também é muito importante, abaixo: 

passaporte* visto RG (original 
e com foto 

recente

Obs: Estes itens devem ser levados em bagagem de mão, SEMPRE EM SEGURANÇA. 

Além desses, leve uma pequena quantia em dinheiro  para qualquer eventualidade ao chegar ao aeroporto de destino. 

passagem 
aérea ou e- 

ticket 



O que é choque cultural? 
Como entender essa experiência? 

Choque cultural: desconforto físico e emocional que as pessoas sofrem quando 
vivem em uma cultura diferente da sua cultura nativa. 

O choque cultural é normal e temporário: Reconheça-o para que seja capaz de 
lidar melhor com ele. Entenda que a cultura que você está vivendo é diferente da 
sua e procure se adaptar rapidamente! 



Algumas maneiras de combater o 
choque cultural

Desenvolva um hobby; 

Tenha um tempo para você. Faça algo que 

goste de fazer, como assistir um filme ou ler 

um livro brasileiro; 

Faça novas amizades, procure conhecer 

pessoas e lugares diferentes. 



Extensão do Intercâmbio 

Caso exista o interesse do aluno ficar por mais 6 meses, deve-se primeiramente 
entrar em contato com a SEPLAN e a mesma irá verificar se existe esta 
possibilidade.

Para os alunos que pretendem realizar a prorrogação do intercâmbio, caso essa 
seja autorizada, vale lembrar que o aluno estando no exterior ficará responsável 
por esse processo de renovação junto a universidade e ao consulado. 
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Assessoria de Relações Internacionais
SEPLAN

Equipe SEPLAN - ARI

Secretário SEPLAN - Prof. Carlos Barreto Ribas 

Assessora de Relações Internacionais - Profa. Rita 

Louback 

Programas de Intercâmbio - Adriana Libânio 

Bittencourt 

Assistente - Eliete Miranda Cardozo

Entre em contato

PUC Minas - campus Coração Eucarístico 

Prédio 43 - Sala 605 

+55 (31) 3319-4392/4394/4134 

seplanri@pucminas.br 

www.pucminas.br/ari 

www.facebook.com/PUCMinasARI



SUCESSO NO INTERCÂMBIO!


