
 
 

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: Sciences Po Bordeaux 

 

Documentos solicitados  Observações 

Formulário de aplicação (preenchimento on-line, o link será enviado ao aluno aprovado posteriormente).  
  

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 traduzido por tradução juramentada. (Checar tradutores no site da JUCEMG  
http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/).   

Certidão de Nascimento em Francês. Tradução normal (Não há necessidade de tradução 

juramentada, portanto poderá ser feita pelo próprio aluno). 
  

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).   

1 fotografia (5x7).   

Cópia do Seguro Médico Francês; (O plano de segurança social francesa só deverá ser providenciado 

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

 

Link site da Universidade: http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html  

 

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.jucemg.mg.gov.br/ibr/
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
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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: Université Lumière Lyon 2 

 

Documentos solicitados  Observações 

Carta de nomeação (será enviado ao aluno aprovado posteriormente). 
  

Seguro Saúde 

  

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

  

01 via do histórico original PUC Minas (este documento deverá ser solicitado no 
CRA,Prédio 3).   
1 foto 5x7 

  

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

  

Learning Agreement (será enviado ao aluno aprovado posteriormente).   

 

Link site da Universidade: https://www.univ-lyon2.fr/international-/  

 

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.  
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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: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 

Documentos solicitados  Observações 

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

  

 
Curriculum Vitae (em francês). 
 

  

 
01 via do histórico original da PUC Minas (solicitação no CRA, prédio 3); 

  

 
01 via do mesmo traduzido oficialmente para francês (Tradução juramentada. Checar tradutores no 

site JUCEMG: http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/). 

  

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

  

 
Carta de apresentação/motivação (Este documento deverá atestar os motivos pelos quais o aluno deseja 

estudar na universidade pretendida). 
 

  

 
Carta de recomendação de um dos professores do curso em que o aluno está matriculado 
traduzida para o francês (A tradução pode ser feita pelo próprio aluno ou por um tradutor juramentado). 
 

  

 
Cópia colorida do certificado de proficiência da língua francesa (mínimo B2) 
 

  

Link site da Universidade: https://www.univ-paris1.fr/ 

 

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.univ-paris1.fr/
mailto:seplanri@pucminas.br

