
 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 

Check-list da documentação necessária para intercâmbio 
Nome da instituição: Universidad de Alicante 

 
 

Documentos solicitados 
Observaçõe

s 

Formulário de Aplicação Online (O link será enviado ao aluno aprovado posteriormente.) 
  

01 Cópia colorida do passaporte (1ª e 2ª folhas). 
  

01 via do histórico original PUC Minas (este documento deverá ser solicitado no CRA, 

Prédio 3)  

Não será aceito 
histórico do 

SGA. 

01 via do histórico PUC Minas traduzido (este documento pode ser traduzido pelo 

próprio aluno; portanto, não há necessidade de tradução juramentada. PEDIR MODELO NA 
ARI).   

01 foto colorida 3x4. 
  

Learning Agreement (http://sri.ua.es/es/movilidad/intercambios/online-learning-

agreement.html).   

01 Cópia do Seguro Médico Internacional (este documento deverá ser providenciado 

após o recebimento da carta de aceite da universidade no exterior).   

 

Link site da Universidade: https://www.ua.es/es/  

 
Atenção: Este Check-list é um documento para ajudar na preparação dos documentos para a aplicação, 
pedimos que fiquem atentos às orientações abaixo:  
 

 Solicitamos que não entrem em contato direto com a faculdade no exterior sem permissão; 

 Não façam a aplicação antes de receberem um e-mail da ARI;  

 A ARI enviará um e-mail com todas as informações necessárias para dar andamento ao processo; 

 Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail da ARI: seplanri@pucminas.br; 

 Quando solicitados, documentos enviados por e-mail para a ARI deverão estar em formato JPEG. 

 As datas limites (informadas pela ARI) deverão ser respeitadas, caso contrário o (a) aluno (a) 

pode perder prazos e não conseguir se aplicar para a universidade estrangeira a tempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ua.es/es/
mailto:seplanri@pucminas.br


 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 

 
 

Check-list da documentação necessária para intercâmbio 

Nome da instituição: Universidad de Deusto 

 

Documentos solicitados  Observações 

Formulário de Inscrição (o link será enviado ao aluno aprovado posteriormente).  
  

01 Cópia colorida do passaporte (1ª e 2ª folhas). 
  

01 via do histórico original PUC Minas (este documento deverá ser solicitado no CRA, Prédio 3) 
 

Não será aceito 
histórico do SGA. 

01 via do histórico PUC Minas traduzido para o Espanhol (este documento pode ser traduzido 

pelo próprio aluno; portanto, não há necessidade de tradução juramentada. PEDIR MODELO NA ARI).   

Declaração de matrícula. (este documento deverá ser solicitado no CRA, Prédio 3)  Não será aceita 
declaração do SGA. 

01 fotografia (5x7)   

Learning Agreement (contrato de estudos) assinado pelo coordenador do seu curso e 
pela coordenação da ARI. (será enviado ao aluno aprovado posteriormente por e-mail pela ARI).   

Carta de nomeação (Este documento será emitido pela Assessoria de Relações Internacionais da PUC 

Minas). 
  

01 Cópia do Seguro Médico internacional. (Este documento só deverá ser providenciado após o 

recebimento da carta de aceite da Universidade no Exterior). 
  

 
Link site da Universidade: http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto  

 
Atenção: Este Check-list é um documento para ajudar na preparação dos documentos para a aplicação, 
pedimos que fiquem atentos às orientações abaixo:  
 

 Solicitamos que não entrem em contato direto com a faculdade no exterior sem permissão; 

 Não façam a aplicação antes de receberem um e-mail da ARI;  

 A ARI enviará um e-mail com todas as informações necessárias para dar andamento ao processo; 

 Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail da ARI: seplanri@pucminas.br; 

 Quando solicitados, documentos enviados por e-mail para a ARI deverão estar em formato JPEG. 

 As datas limites (informadas pela ARI) deverão ser respeitadas, caso contrário o (a) aluno (a) 

pode perder prazos e não conseguir se aplicar para a universidade estrangeira a tempo.  

 
 
 
 
 

http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto
mailto:seplanri@pucminas.br


 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 

 
Check-list da documentação necessária para intercâmbio 

Nome da instituição: Universidad de Granada 

 

 
Link site da Universidade: http://www.ugr.es/  

 
Atenção: Este Check-list é um documento para ajudar na preparação dos documentos para a aplicação, 
pedimos que fiquem atentos às orientações abaixo:  
 

 Solicitamos que não entrem em contato direto com a faculdade no exterior sem permissão; 

 Não façam a aplicação antes de receberem um e-mail da ARI;  

 A ARI enviará um e-mail com todas as informações necessárias para dar andamento ao processo; 

 Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail da ARI: seplanri@pucminas.br; 

 Quando solicitados, documentos enviados por e-mail para a ARI deverão estar em formato JPEG. 

 As datas limites (informadas pela ARI) deverão ser respeitadas, caso contrário o (a) aluno (a) 

pode perder prazos e não conseguir se aplicar para a universidade estrangeira a tempo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos solicitados Ok Observações 

Formulário de inscrição online (O link será enviado ao aluno aprovado posteriormente). 
  

01 Cópia colorida do Passaporte (1º e 2º folhas). 
  

01 via do histórico original PUC Minas (este documento deverá ser solicitado no CRA, 

Prédio 3). 

 
Não será aceito 

histórico do SGA. 

01 via do histórico PUC Minas traduzido para o Espanhol (este documento pode 

ser traduzido pelo próprio aluno; portanto, não há necessidade de tradução juramentada. PEDIR 
MODELO NA ARI). 

  

01 Cópia do Seguro Médico internacional (este documento só deverá ser providenciado 

após o recebimento da carta de aceite da Universidade no Exterior). 

  

http://www.ugr.es/
mailto:seplanri@pucminas.br


 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 

 
Check-list da documentação necessária para intercâmbio 

Nome da instituição: Universidad de Málaga 

 

Documentos solicitados Ok Observações 

Formulário de inscrição preenchido. (Após a nomeação feita pela ARI o aluno receberá 

um e-mail da universidade com login e senha para preencher este documento). 

  

01 Cópia do Seguro de Saúde Internacional. (Este documento só deverá ser 

providenciado após o recebimento da carta de aceite da Universidade no Exterior). 

  

01 cópia colorida do passaporte (1° e 2° folhas). 
  

01 Foto 3x4. 
  

Carta de nomeação. (Documento fornecido pela ARI). 
  

 
Link site da Universidade: https://www.uma.es/  

 
Atenção: Este Check-list é um documento para ajudar na preparação dos documentos para a aplicação, 
pedimos que fiquem atentos às orientações abaixo:  

 Solicitamos que não entrem em contato direto com a faculdade no exterior sem permissão; 

 Não façam a aplicação antes de receberem um e-mail da ARI;  

 A ARI enviará um e-mail com todas as informações necessárias para dar andamento ao processo; 

 Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail da ARI: seplanri@pucminas.br; 

 Quando solicitados, documentos enviados por e-mail para a ARI deverão estar em formato JPEG. 

 As datas limites (informadas pela ARI) deverão ser respeitadas, caso contrário o (a) aluno (a) 

pode perder prazos e não conseguir se aplicar para a universidade estrangeira a tempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uma.es/
mailto:seplanri@pucminas.br


 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 

Check-list da documentação necessária para intercâmbio 

Nome da Instituição: Universidad Nacional de Mar del Plata 

 
Documentos solicitados Ok Observações 

Formulário de aplicação (Será enviado ao aluno aprovado posteriormente) 
  

01 via do histórico original PUC Minas (este documento deverá ser solicitado no CRA, Prédio 

3) 

 Não será aceito 
histórico do SGA. 

01 via do histórico PUC Minas traduzido para o Espanhol (este documento pode ser 

traduzido pelo próprio aluno; portanto, não há necessidade de tradução juramentada. PEDIR MODELO 
NA ARI). 

  

Carta de Intenções em espanhol (esta deverá explicitar quais são os motivos do aluno para 

realizar este intercâmbio e deve ter no máximo 30 linhas). 

 

  

01 Cópia colorida do passaporte (1º e 2º folhas) 
  

02 fotos coloridas 3x4 
 

  

01 Cópia do Seguro Médico Internacional (este documento só deverá ser providenciado 

após o recebimento da carta de aceite). 

  

 

Link site da Universidade: http://www.mdp.edu.ar/index.php/estudiantes-extranjeros 

 
Atenção: Este Check-list é um documento para ajudar na preparação dos documentos para a aplicação, 
pedimos que fiquem atentos às orientações abaixo:  
 

 Solicitamos que não entrem em contato direto com a faculdade no exterior sem permissão; 

 Não façam a aplicação antes de receberem um e-mail da ARI;  

 A ARI enviará um e-mail com todas as informações necessárias para dar andamento ao processo; 

 Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail da ARI: seplanri@pucminas.br; 

 Quando solicitados, documentos enviados por e-mail para a ARI deverão estar em formato JPEG. 

 As datas limites (informadas pela ARI) deverão ser respeitadas, caso contrário o (a) aluno (a) 

pode perder prazos e não conseguir se aplicar para a universidade estrangeira a tempo.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mdp.edu.ar/index.php/estudiantes-extranjeros
mailto:seplanri@pucminas.br


 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 

 
Check-list da documentação necessária para intercâmbio 

Nome da instituição: Universidad Autónoma de Barcelona 

 

Documentos solicitados  Observações 

Formulário de inscrição preenchido (O link será enviado ao aluno aprovado posteriormente). 
  

01 Cópia colorida do passaporte (1ª e 2ª folhas). 
  

01 via do histórico original PUC Minas (este documento deverá ser solicitado no CRA, Prédio 3) 
 

Não será aceito 
histórico do SGA. 

01 via do histórico PUC Minas traduzido (este documento pode ser traduzido pelo próprio 

aluno; portanto, não há necessidade de tradução juramentada. PEDIR MODELO NA ARI). 
  

Carta de nomeação. (Emitida pela ARI) 
  

Learning Agreement assinado pelo coordenador do seu curso e pela coordenação 
da ARI. (será enviado ao aluno aprovado posteriormente por e-mail).   

 
Link site da Universidade: http://sia.uab.cat/  

 

Atenção: Este Check-list é um documento para ajudar na preparação dos documentos para a aplicação, 
pedimos que fiquem atentos às orientações abaixo:  
 

 Solicitamos que não entrem em contato direto com a faculdade no exterior sem permissão; 

 Não façam a aplicação antes de receberem um e-mail da ARI;  

 A ARI enviará um e-mail com todas as informações necessárias para dar andamento ao processo; 

 Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail da ARI: seplanri@pucminas.br; 

 Quando solicitados, documentos enviados por e-mail para a ARI deverão estar em formato JPEG. 

 As datas limites (informadas pela ARI) deverão ser respeitadas, caso contrário o (a) aluno (a) 

pode perder prazos e não conseguir se aplicar para a universidade estrangeira a tempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sia.uab.cat/
mailto:seplanri@pucminas.br


 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 

 
Check-list da documentação necessária para intercâmbio 

Nome da instituição: Universidad Católica del Uruguay 
 

 
Link site da Universidade: https://ucu.edu.uy/es/node/39664 

 
Atenção: Este Check-list é um documento para ajudar na preparação dos documentos para a aplicação, 
pedimos que fiquem atentos às orientações abaixo:  
 

 Solicitamos que não entrem em contato direto com a faculdade no exterior sem permissão; 

 Não façam a aplicação antes de receberem um e-mail da ARI;  

 A ARI enviará um e-mail com todas as informações necessárias para dar andamento ao processo; 

 Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail da ARI: seplanri@pucminas.br; 

 Quando solicitados, documentos enviados por e-mail para a ARI deverão estar em formato JPEG. 

 As datas limites (informadas pela ARI) deverão ser respeitadas, caso contrário o (a) aluno (a) 

pode perder prazos e não conseguir se aplicar para a universidade estrangeira a tempo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Documentos solicitados Ok Observações 

Formulário de aplicação (O link será enviado ao aluno aprovado posteriormente).   

Carta de nomeação (este documento será emitido pela ARI).   

Curriculum vitae em espanhol.   

Carta de intenções (esta deverá explicitar os objetivos e expectativas do aluno a respeito da 

experiência de intercâmbio cultural e acadêmico. Máximo 500 palavras). 

  

01 Declaração do estado de saúde do aluno (este documento está anexado ao formulário de 

aplicação). 

  

01 via do histórico original PUC Minas (este documento deverá ser solicitado no CRA, Prédio 

3) 
 Não será aceito 

histórico do SGA. 

01 via do histórico PUC Minas traduzido para o Espanhol (este documento pode ser 

traduzido pelo próprio aluno; portanto, não há necessidade de tradução juramentada. PEDIR MODELO 
NA ARI). 

  

01 Cópia colorida do passaporte (1°e 2° folhas). 
  

02 fotos 3x4. 
  

01 Cópia do Seguro Médico internacional (este documento só deverá ser providenciado após 

o recebimento da carta de aceite da Universidade no Exterior). 

  

https://ucu.edu.uy/es/node/39664
mailto:seplanri@pucminas.br


 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 

 

Check-list da documentação necessária para intercâmbio 

Nome da instituição: Universidad de Castilla - La Mancha – UCLM 

 

 
Link site da Universidade: https://www.uclm.es/home?sc_lang=en  

 
Atenção: Este Check-list é um documento para ajudar na preparação dos documentos para a aplicação, 
pedimos que fiquem atentos às orientações abaixo:  
 

 Solicitamos que não entrem em contato direto com a faculdade no exterior sem permissão; 

 Não façam a aplicação antes de receberem um e-mail da ARI;  

 A ARI enviará um e-mail com todas as informações necessárias para dar andamento ao processo; 

 Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail da ARI: seplanri@pucminas.br; 

 Quando solicitados, documentos enviados por e-mail para a ARI deverão estar em formato JPEG. 

 As datas limites (informadas pela ARI) deverão ser respeitadas, caso contrário o (a) aluno (a) 

pode perder prazos e não conseguir se aplicar para a universidade estrangeira a tempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos solicitados   Observações 

Formulário de aplicação com foto 
(Será enviado ao aluno aprovado posteriormente.). 

  

01 Cópia colorida do passaporte (1ª e 2ª páginas). 
  

01 via do histórico original PUC Minas (este documento deverá ser solicitado no CRA, 

Prédio 3) 
 Não será aceito 

histórico do SGA. 

01 via do histórico PUC Minas traduzido para o Espanhol (este documento pode ser 

traduzido pelo próprio aluno; portanto, não há necessidade de tradução juramentada. PEDIR 
MODELO NA ARI). 

  

Lista das disciplinas que o estudante pretende cursar na universidade 
estrangeira assinada pelo coordenador local (Será enviado ao aluno aprovado 

posteriormente). 

  

2 fotos coloridas 5x7 
  

01 Cópia do Seguro de Saúde Internacional 
(este documento só deverá ser providenciado após o recebimento da carta de aceite da 
Universidade no Exterior). 

  

https://www.uclm.es/home?sc_lang=en
mailto:seplanri@pucminas.br


 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 

 

Check-list da documentação necessária para intercâmbio 

Nome da instituição: Universidad Nacional de Colombia 

 

Documentos solicitados Observações 

Carta de nomeação (Este documento será fornecido pela ARI). 
  

Carta de intenções (Este documento deverá explicitar os motivos pelos quais o aluno deseja 

realizar o intercambio). 
  

01 Cópia colorida do passaporte (1ª e 2ª folhas). 
  

01 via do histórico original PUC Minas (este documento deverá ser solicitado no CRA, Prédio 

3). 

 Não será aceito 
histórico do SGA. 

Carta de capacidade financeira. (Pedir modelo na ARI).  

  

Formulário de aplicação online (fazer no site, imprimir, pegar assinatura da ARI e enviar como 

PDF. O link será enviado ao aluno aprovado posteriormente). 

  

01 Cópia colorida do certificado de proficiência em Espanhol. 
 Não será aceito 

documento 
original. 

 
Link site da Universidade: http://unal.edu.co/  

 
Atenção: Este Check-list é um documento para ajudar na preparação dos documentos para a aplicação, 
pedimos que fiquem atentos às orientações abaixo:  
 

 Solicitamos que não entrem em contato direto com a faculdade no exterior sem permissão; 

 Não façam a aplicação antes de receberem um e-mail da ARI;  

 A ARI enviará um e-mail com todas as informações necessárias para dar andamento ao processo; 

 Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail da ARI: seplanri@pucminas.br; 

 Quando solicitados, documentos enviados por e-mail para a ARI deverão estar em formato JPEG. 

 As datas limites (informadas pela ARI) deverão ser respeitadas, caso contrário o (a) aluno (a) 

pode perder prazos e não conseguir se aplicar para a universidade estrangeira a tempo.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://unal.edu.co/
mailto:seplanri@pucminas.br


 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 

 

Check-list da documentação necessária para intercâmbio 

Nome da instituição: Universidad Politécnica de Valencia 

 

Documentos solicitados  Observações 

Formulário de aplicação ( O link será enviado ao aluno aprovado posteriormente). 
  

01 via do histórico original PUC Minas (este documento deverá ser solicitado no CRA Prédio 3). 
 Não será aceito 

histórico do SGA. 

01 via do histórico PUC Minas traduzido para o Espanhol (este documento pode ser 

traduzido pelo próprio aluno; portanto, não há necessidade de tradução juramentada. PEDIR MODELO 
NA ARI). 

  

01 Cópia colorida do passaporte (1º e 2º folhas). 
  

01 Cópia do Seguro de Saúde Internacional. (este documento só deverá ser providenciado 

após o recebimento da carta de aceite da Universidade no Exterior). 

  

Carta de Intenções  
  

 
Link site da Universidade: http://www.upv.es/  

 
Atenção: Este Check-list é um documento para ajudar na preparação dos documentos para a aplicação, 
pedimos que fiquem atentos às orientações abaixo:  
 

 Solicitamos que não entrem em contato direto com a faculdade no exterior sem permissão; 

 Não façam a aplicação antes de receberem um e-mail da ARI;  

 A ARI enviará um e-mail com todas as informações necessárias para dar andamento ao processo; 

 Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail da ARI: seplanri@pucminas.br; 

 Quando solicitados, documentos enviados por e-mail para a ARI deverão estar em formato JPEG. 

 As datas limites (informadas pela ARI) deverão ser respeitadas, caso contrário o (a) aluno (a) 

pode perder prazos e não conseguir se aplicar para a universidade estrangeira a tempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upv.es/
mailto:seplanri@pucminas.br


 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 

 
Check-list da documentação necessária para intercâmbio 

Nome da instituição: Universidad de Monterrey 

 

Documentos solicitados Observações 

Formulário de admissão (http://www.udem.edu.mx/Esp/Estudiantes-

Internacionales/Documents/Application_form_13_(1).pdf). 
  

01 Cópia colorida do passaporte (1ª e 2ª folhas). 
  

01 via do histórico original PUC Minas (este documento deverá ser solicitado no 

CRA,Prédio 3). 

  

01 Cópia do Seguro Médico internacional (este documento só deverá ser providenciado 
após o recebimento da carta de aceite da Universidade no Exterior). 

  

02 cartas de recomendação de professores do seu curso e traduzidas para o 
espanhol e firmada pela ARI. 

  

02 fotos 3x2,5 (o nome do aluno deverá constar no verso da foto). 
  

 
Link site da Universidade: http://www.udem.edu.mx  

 
Atenção: Este Check-list é um documento para ajudar na preparação dos documentos para a aplicação, 
pedimos que fiquem atentos às orientações abaixo:  
 

 Solicitamos que não entrem em contato direto com a faculdade no exterior sem permissão; 

 Não façam a aplicação antes de receberem um e-mail da ARI;  

 A ARI enviará um e-mail com todas as informações necessárias para dar andamento ao processo; 

 Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail da ARI: seplanri@pucminas.br; 

 Quando solicitados, documentos enviados por e-mail para a ARI deverão estar em formato JPEG. 

 As datas limites (informadas pela ARI) deverão ser respeitadas, caso contrário o (a) aluno (a) 

pode perder prazos e não conseguir se aplicar para a universidade estrangeira a tempo.  

 

http://www.udem.edu.mx/
mailto:seplanri@pucminas.br

