
 
 

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: Budapest Metropolitan University 

 

Documentos solicitados  Observações 

Formulário de Aplicação (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). 
  

Curriculum Vitae em inglês. 
  

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

recebimento da carta de aceite da Universidade no Exterior).   

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://metubudapest.hu/  

 
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://metubudapest.hu/
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: Università di Bologna 

 

Documentos solicitados  Observações 

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

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

01 Cópia colorida da identidade.   

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).   

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).   

2 fotos (5x7).   

Carta do aluno, em inglês, com as datas estimadas de chegada e partida.   

Curriculum vitae.   

 
Link site da Universidade: http://www.unibo.it/it 

 

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.unibo.it/it
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: Eötvös Loránd University 

 

Documentos solicitados  Observações 

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 Inglês (este documento pode ser traduzido pelo 

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

Curriculum Vitae em inglês.  
  

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

01 fotografia (3x4)   

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).   

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: https://www.elte.hu/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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elte.hu/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: Groupe ESSCA - Angers 

 

Documentos solicitados  Observações 

01 Cópia do formulário de aplicação (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 Francês (este documento pode ser traduzido pelo 

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

01 Cópia colorida do certificado de proficiência em  Inglês. 
 

Não será aceito o 
certificado original. 

Pagamento do French Social Security. (Procurar o Consulado Francês em Belo Horizonte para 

informações sobre o pagamento desta taxa). 
  

03 fotografias 5x7 (coloridas)   

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).   

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: https://www.essca.fr/a-propos-de-lessca/lunivers-essca/les-sites-du-

groupe/essca-angers/  

 
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.essca.fr/a-propos-de-lessca/lunivers-essca/les-sites-du-groupe/essca-angers/
https://www.essca.fr/a-propos-de-lessca/lunivers-essca/les-sites-du-groupe/essca-angers/
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: Groupe ESSCA – Budapeste 

 

Documentos solicitados  Observações 

01 Cópia do formulário de aplicação (As orientações poderão ser encontradas no seguinte link: 

http://www.essca.fr/en/you-are/international-student/exchange-student/budapest-fall-semester/). 
  

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 Inglês (este documento pode ser traduzido pelo 

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

01 Cópia colorida do certificado de proficiência em  Inglês. 
 

Não será aceito o 
certificado original. 

02 fotografias 5x7 (coloridas)   

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).   

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: https://www.essca.fr/en/  

Para mais informações: https://www.essca.fr/wp-content/uploads/sites/1/2014/01/Study-in-Budapest.pdf 

 

 
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.essca.fr/en/
https://www.essca.fr/wp-content/uploads/sites/1/2014/01/Study-in-Budapest.pdf
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: Groupe ESSCA – Shanghai 

 

Documentos solicitados Observações 

01 Cópia do formulário de aplicação (As orientações poderão ser encontradas no seguinte 

link: http://www.essca.fr/en/you-are/international-student/exchange-student/budapest-fall-semester/). 
  

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 Inglês (este documento pode ser 

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

  

01 Cópia colorida do certificado de proficiência em  Inglês. 
 

Não será aceito o 
certificado original. 

02 fotografias 5x7 (coloridas)   

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). 
  

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: https://www.essca.fr/en/about-us/the-essca-world/our-campuses/essca-

shanghai/  

 
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.essca.fr/en/about-us/the-essca-world/our-campuses/essca-shanghai/
https://www.essca.fr/en/about-us/the-essca-world/our-campuses/essca-shanghai/
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: Hochschule Furtwangen University 

 

Documentos solicitados  Observações 

01 Cópia do formulário de aplicação (As orientações serão enviadas por e-mail para os alunos)   

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 Inglês (este documento pode ser traduzido pelo 

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

01 Cópia colorida do certificado de proficiência em  Inglês. Mínimo B1 (Cópia colorida - 

TOEFL/IELTS/Cambridge/ICBEU).  
Não será aceito o 
certificado original. 

02 fotografias 5x7 (coloridas)   

Carta de Intenções em inglês ou alemão. (Esta deverá explicitar quais são os motivos do aluno para 

realizar este intercâmbio). 

01 Tradução normal (Não há necessidade de tradução juramentada; portanto, pode ser feita pelo próprio 

aluno). 
  

01 via da declaração de apoio financeiro. Tradução juramentada.  
(O modelo será fornecido pela ARI). 
(Checar tradutores no site da JUCEMG: http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/ ). 

  

Curriculum Vitae em inglês ou alemão.   

 
Link site da Universidade: https://en.hs-furtwangen.de/  

 
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://en.hs-furtwangen.de/
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: Galway Mayo Institute of Technology 

 

 

Link site da Universidade: http://www.gmit.ie/  

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 inscrição preenchido e assinado. 
(Este documento poderá ser encontrado no seguinte link: 

http://www.gmit.ie/sites/default/files/public/international/docs/gmit-international-application-form.docx). 

  

01 Cópia colorida do certificado de Proficiência em Inglês (TOEFL 550 ou IELTS 5.5). 
 Não será aceito o 

documento original. 

02 fotografias (5x7 assinadas no verso). 
  

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

Carta de Recomendação. 
(Um professor do seu curso deverá escrever uma carta indicando os motivos pelos quais você seria um 
bom representante na universidade no exterior, apontando suas características). 
(Assinada por algum professor colocado em um envelope escrito “CONFIDENCIAL”). 

  

Curriculum Vitae em Inglês.  
  

01 cópia do histórico original PUC Minas (o 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). 

  

http://www.gmit.ie/
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: The Hague University 

 
Documentos solicitados Ok Observações 

 
02 fotografias (3x4 ou 5x7,fundo azul, cinza ou branco e sem sorriso). 

  

 
02 cópias coloridas do passaporte (1ª e 2ª folhas). 

  

 
Preenchimento da aplicação online. (O link será enviado ao aluno aprovado posteriormente). 

  

“Learning Agreement” assinado pelo coordenador do curso  
(O modelo será fornecido pela ARI) . 
(Indica a relação das disciplinas que o aluno pretende cursar na Universidade no Exterior). 

  

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 Tradução normal (este documento pode ser traduzido pelo 

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

Carta original de Capacidade Financeira pelo banco e 01 Tradução juramentada 

(A conta bancária deverá estar no nome do aluno e deverá ser emitida – no máximo – até 3 meses antes 
da data de embarque).   
(Checar tradutores no site da JUCEMG: http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/). 

  

Cópia do seguro de saúde válido 
(Com cobertura para terceiros ou a confirmação de contratação do seguro oferecido pela The Hague - 
página 2 do formulário de aplicação). 
(Providenciar estes documentos somente após o recebimento da Carta de Aceite). 

  

Documentos de Imigração  
(Este documento poderá ser encontrado no seguinte link: http://www.thehagueuniversity.com/exchange-
programmes/exchange-programmes/registration/Immigration-procedures/category-3-students). 

  

01 Cópia da Certidão de Nascimento e 01 cópia da Tradução Normal (Não há 

necessidade de tradução juramentada, portanto pode ser feita pelo próprio aluno). 
  

(OBS: O site informa que é necessário obter uma declaração de antecedente)    

 

Link site da Universidade: https://www.thehagueuniversity.com/ 

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.thehagueuniversity.com/exchange-programmes/exchange-programmes/registration/Immigration-procedures/category-3-students
http://www.thehagueuniversity.com/exchange-programmes/exchange-programmes/registration/Immigration-procedures/category-3-students
https://www.thehagueuniversity.com/
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: Hanyang University 

 

Documentos solicitados Ok Observações 

Formulário de inscrição “Exchange Programme” preenchido (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 (este documento pode ser traduzido 

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

  

Cópia do Seguro Médico internacional (Este documento só deverá ser 

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

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

Formulário de Aplicação para Moradia.    

Carta oficial de nomeação (Este documento deverá ser providenciado pela ARI).    

01 Cópia colorida do certificado de Proficiência em Inglês.  
Não será aceito o 

documento original. 

Formulário de Affidavit Financial    

 
Link site da Universidade: http://www.hanyang.ac.kr/web/eng  

 
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.hanyang.ac.kr/web/eng
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: Université Catholique de Lille - IÉSEG School of Management 

 

Documentos solicitados  Observações 

Formulário de aplicação e uma cópia deste (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. 

Tradução juramentada em inglês (Checar tradutores no site da JUCEMG: 
http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/ ). 

  

01 fotografia tipo passaporte 3,5cm x 4,5cm (Deve ser enviada de forma eletrônica. As exigências 

podem ser consultadas através do seguinte link: http://www.ieseg.fr/wp-content/uploads/IESEG-Lille-Paris-
Exchange-Programme-Information-2012-2013-new-logo.pdf). 

  

Carta de Intenções em inglês. (Esta deverá explicitar quais são os motivos do aluno para realizar este 

intercâmbio).  

  

Learning Agreement. (Lista de disciplinas que o aluno pretende cursar no Exterior. Modelo será fornecido 

pela ARI posteriormente). 

  

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

Comprovante do pagamento da taxa cobrada pelo Campus France (Informações sobre esta taxa 
podem ser encontradas no site: www.brasil.campusfrance.org. Realizar o pagamento somente após o 
recebimento da Carta de Aceite da universidade estrangeira). 

  

Cópia da certidão de nascimento. Tradução normal. (Em francês)(Não há necessidade de tradução 

juramentada, portanto pode ser feita pelo próprio aluno). 

  

Pagamento do Seguro de Saúde Francês  
(Cerca de 210 euros, deve ser pago antes da chegada na França). 

  

 

Link site da Universidade: https://www.ieseg.fr/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.  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/
http://www.ieseg.fr/wp-content/uploads/IESEG-Lille-Paris-Exchange-Programme-Information-2012-2013-new-logo.pdf
http://www.ieseg.fr/wp-content/uploads/IESEG-Lille-Paris-Exchange-Programme-Information-2012-2013-new-logo.pdf
http://www.brasil.campusfrance.org/
https://www.ieseg.fr/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: Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt 

 
Documentos solicitados Ok Observações 

Formulário de aplicação preenchido. (Este documento será enviado pela universidade para o e-

mail do(a) aluno(a)). 
  

01 cópia do histórico original PUC Minas (o 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 Intenções em inglês ou alemão. (Esta deverá explicitar quais são os motivos do aluno 

para realizar este intercâmbio). 

01 cópia da Tradução Normal (Não há necessidade de tradução juramentada; portanto, pode ser 

feita pelo próprio aluno). 

  

Carta de Nomeação. (Este documento será emitido pela ARI) 
  

Currículo Vitae e 01 cópia da Tradução Normal. (Não há necessidade de tradução 

juramentada; portanto, pode ser feita pelo próprio aluno). 

  

“Learning Agreement” assinado pelo coordenador local e pela ARI. 
  

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

recebimento da carta de aceite da Universidade no Exterior). 

  

 Cópia colorida do certificado de proficiência em inglês.  
 Não será aceito o 

original. 

Cópia colorida do certificado de proficiência em alemão. 
 Não será aceito o 

original. 

 

Link site da Universidade: http://www.ku-eichstaett.de/  

 

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.ku-eichstaett.de/
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: King’s University College Western University 

 

Documentos solicitados Ok Observações 

Formulário de aplicação preenchido (O aluno receberá um link por e-mail para fazer online). 
  

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

01 Cópia colorida do certificado de proficiência em inglês. 
 

Não será aceito a 
original. 

  
Link site da Universidade: https://www.kings.uwo.ca/  

 

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.kings.uwo.ca/
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: Kozminski University 

 

Documentos solicitados Ok Observações 

Formulário de inscrição preenchido. (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 (este documento pode ser traduzido pelo próprio 

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

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

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

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

01 fotografia (5x7).   

01 Cópia colorida do certificado de proficiência em inglês (B2 ou FCE, LCCE 2). 
 Não será aceito a 

original. 

 
Link site da Universidade: http://www.kozminski.edu.pl/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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kozminski.edu.pl/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: Kwantlen Polytechnic University 

 

Documentos solicitados Observações 

Formulário de aplicação online (será enviado o link pela universidade após a 

nomeação). 
  

01 cópia colorida do documento de proficiência em inglês (diploma do ICBEU 

cópia e tradução e uma carta assinada pelo Coordenador Internacional, confirmando seu nível 
de habilidade de língua inglesa). 

 Não será aceito o 
certificado 

original 

Lista de disciplinas que o aluno pretende cursar na universidade 
estrangeira. (formulário modelo “Learning Agreement” ARI). 

  

01 via do histórico original da PUC Minas (deverá ser solicitado no CRA, Prédio 3)  
 Não será aceito 

histórico do SGA. 

01 via do histórico PUC Minas traduzido para o Inglês (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). 
  

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.kpu.ca/  

 
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.kpu.ca/
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: Lappeenranta University of Technology 

 

Documentos solicitados Observações 

Formulário de aplicação online (será enviado o link pela universidade após a nomeação). 
 

  

Certificado de inglês original (TOEFL 80iBT ou CAE ou CPE (A, B, C)) 
  

“Learning Agreement” ou “Learning Agreement” criado na plataforma online 
da própria LUT (O aluno irá receber o link posteriormente). 

  

Foto facial do tamanho do passaporte (3,5x4,5cm) 
  

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

  

 
Tradução normal (não há necessidade de tradução juramentada, portanto poderá ser feita 

pelo próprio aluno).  

  

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

  

 
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: https://www.lut.fi/web/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.  

 
 

 

 
 
 

https://www.lut.fi/web/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: Macau Inter-University Institute (University of Saint Joseph) 

 
Documentos solicitados Ok Observações 

Carta de nomeação do escritório da ARI. (Este documento será emitido pela Assessoria de 

Relações Internacionais da PUC Minas). 
  

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 (este documento pode ser traduzido pelo próprio 

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

02 cópias do Certificado de saúde  
 (Atestado médico garantindo que o aluno está em boas condições de saúde física e mental). 

  

3 fotografias coloridas (5x7).   

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

01 Cópia do registro de vacinação contra o tétano.   

01 via da declaração de apoio financeiro e Tradução normal (Modelo oferecido pela 

ARI). 
(Não há necessidade de tradução juramentada; portanto, pode ser feita pelo próprio aluno). 

  

Carta de Intenções em inglês. (Esta deverá explicitar quais são os motivos do aluno para 

realizar este intercâmbio).  
  

Laudo do teste de Hepatite B.    

Laudo do Raio X do peito para Tuberculose.    

Carta de Recomendação de um professor do seu curso.   

Cópia do Seguro Médico Internacional. 
(Este documento só deverá ser providenciado após o recebimento da carta de aceite. Note que, 
caso pretenda viajar para outros países, é imprescindível a contratação de um seguro que cubra 
outros países além da China). 

  

 

Link site da Universidade: https://www.usj.edu.mo/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. 

 

 

https://www.usj.edu.mo/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: Università degli studi di Messina 

 

Documentos solicitados Observações 

 
Formulário de inscrição preenchido e assinado (O link será enviado ao aluno aprovado 

posteriormente). 

 

  

 

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

Prédio 3). 
 

  

 

01 via do histórico PUC Minas traduzido em inglês (não há necessidade de tradução 

juramentada; portanto, pode ser feita pelo próprio aluno). 
 

  

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

  

 
Cópia do Seguro Médico Internacional (esse documento só deverá ser providenciado 

após o recebimento da carta de aceite). 
 

  

 

Link site da Universidade: http://www.unime.it/it/international/international-mobility/international-mobility 

 
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.  

 
 
 
 

 

 

 

 

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: Regensburg University of Applied Science 

 

Documentos solicitados Ok Observações 

 Formulário de Aplicação. (Este documento será enviado para o e-mail do aluno) 
  

01 cópia do histórico original PUC Minas (o 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 Cópia colorida do certificado de proficiência em inglês. (certificado do ICBEU). 

 Não será aceito o 
documento 

original. 

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

01 Fotografia (tamanho 3x4).   

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

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

  

“Learning Agreement” assinado pelo coordenador local e pela ARI. (Este 

documento  será enviado para o e-mail do aluno)  

  

Comprovante de capacidade financeira. (O modelo fornecido pela ARI). 

E Tradução normal. (Não há necessidade de tradução juramentada; portanto, pode ser feita 

pelo próprio aluno).  

  

 
Link site da Universidade: https://www.oth-regensburg.de/en.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.  

 

 

 

 

https://www.oth-regensburg.de/en.html
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: Sasketchewan University 
 

 

        

Link site da Universidade: https://www.usask.ca/ 
 

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 online (será enviado o link pela universidade após a 

nomeação). 

  

Documento de proficiência em inglês (diploma do ICBEU cópia e tradução e uma carta 

assinada pelo Coordenador Internacional, confirmando seu nível de habilidade de língua 
inglesa). 

  

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

  

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). 

  

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

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

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

  

https://www.usask.ca/
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: Solbridge Internacional School of Business 

 

Documentos solicitados Observações 

Formulário de Inscrição (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 PUC Minas traduzido para o Inglês (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. 

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). 
  

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

  

2 fotos 3x4   

 
Link site da Universidade: http://www.solbridge.ac.kr/story/main/index.jsp  

 

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.solbridge.ac.kr/story/main/index.jsp
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: Politécnico di Torino  

 

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) 

  

 
Tradução normal (Não há necessidade de tradução juramentada; portanto, pode ser feita pelo 

próprio aluno).   

 
Curriculum Vitae em inglês.   

 
02 fotos (tamanho 3x4).   
 
Cópia do passaporte (1º e 2º folhas).   

 
Declaração de Matrícula da PUC Minas. Tradução normal 
(Este documento deverá ser solicitado no CRA, Prédio 3) 
(Não há necessidade de tradução juramentada; portanto, pode ser feita pelo próprio aluno). 

  

 
Carta de Intenções em inglês  
(Esta deverá explicitar quais são os motivos do aluno para realizar este intercâmbio). 

  

 
Certificado de língua inglesa ou italiana (nível B1).   

  
“Learning Agreement” assinado pelo coordenador local 
(Relação das disciplinas que o aluno pretende cursar na Universidade no Exterior). 

  

 
Link site da Universidade: https://www.polito.it/  

 
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.polito.it/
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: Universitá Degli Studi Di Roma "Tor Vergata" 
 

Documentos solicitados Ok Observações 

Formulário de Aplicação 

  

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

Prédio 3). 

  

01 via da tradução normal do histórico PUC Minas 

  

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

  

 
“Learning Agreement” assinado pelo coordenador local. 

  

Carta de motivação 

  

Obs.: Os alunos devem se cadastrar no site da universidade: 
http://torvergata.llpmanager.it/incoming/menu_principale.asp 

  

 

Link site da Universidade: https://web.uniroma2.it/  

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://web.uniroma2.it/
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: Wroclaw University of Technology 

 

 
Link site da Universidade: https://pwr.edu.pl/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 Ok Observações 

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

Learning Agreement (Lista de disciplinas que o aluno pretende cursar no Exterior. Modelo será 

fornecido pela ARI 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 (este documento pode ser traduzido pelo próprio 

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

  

Carta de Intenções (este documento deve apresentar o aluno e suas motivações para realizar o 

intercambio). 

  

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

Certificado médico de boa saúde mental e física.   

Cópia do Seguro Médico Internacional (este documento deverá ser providenciado após o 

recebimento da carta de aceite). 
  

01 Cópia colorida do certificado de proficiência em inglês, nota mínima B1. 
 Não será aceito 

o documento 
original. 

https://pwr.edu.pl/en/
mailto:seplanri@pucminas.br

