
 
 

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: Universidade do Algarve 

 
 

Documentos solicitados  Observações 

Formulário de Autorização (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. 

Curriculum Vitae. 
  

01 foto 3x4. 
  

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: https://www.ualg.pt/pt/content/estudantes-internacionais 

 
 
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.ualg.pt/pt/content/estudantes-internacionais
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: Universidade de Évora 

 

Documentos solicitados  Observações 

Ficha de Candidatura para alunos brasileiros. 
  

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 Intenções (Esta deve expressar as motivações do aluno para realizar o intercambio).   

Curriculum Vitae. (Seguindo o Modelo europeu: 

http://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/curriculum-vitae).   

01 foto 3x4. 
  

Learning Agreement (Plano de Estudos) 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://www.uevora.pt/ 

 
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://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/curriculum-vitae
http://www.uevora.pt/
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: ISCEM – Instituto Superior de Comunicação Empresarial 
 

 

Link site da Universidade: http://www.iscem.pt/  

 

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 

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

Cópia do formulário de aplicação online.   

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

Prédio 3). 
 Não será aceito do 

SGA. 

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

“Learning Agreement” assinado pelo coordenador local. (Lista de disciplinas que o 

aluno pretende cursar no Exterior. Modelo será fornecido pela ARI posteriormente). 

  

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

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

02 fotos tamanho 4x4 (fundo branco)   

http://www.iscem.pt/
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: Instituto Superior Técnico 

 

Documentos solicitados  Observações 

02 fotografias 5x7    

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. 

Curriculum Vitae. 
  

“Learning Agreement” assinado pelo coordenador local. (Lista de disciplinas que o aluno 

pretende cursar no Exterior. Modelo será fornecido pela ARI posteriormente). 
  

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

recebimento da carta de aceite da Universidade no Exterior). 

  

Carta de motivação  
  

Declaração informando média acadêmica  
Este documento deverá ser solicitado no CRA (Prédio 3).  

 Não será aceito 
documento do SGA. 

 
Link site da Universidade: https://tecnico.ulisboa.pt/pt/  

 

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://tecnico.ulisboa.pt/pt/
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: Universidade Católica Portuguesa – Campus Braga 

 

Link site da Universidade: http://www.braga.ucp.pt/crbr  

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 ao aluno aprovado posteriormente). 
  

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

Prédio3). 

 
Não será aceito 

histórico do SGA. 

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

02 cópias do Contrato de Estudos (Este documento será fornecido pela ARI e deverá 

conter as disciplinas que o aluno pretende fazer no exterior). 

  

01 fotografia (3x4).   

http://www.braga.ucp.pt/crbr
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: Universidade Católica Portuguesa – Campus Porto 

 

Documentos solicitados Ok 
Observaçõe

s 

Formulário de aplicação online (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 cópia colorida do passaporte (1ª e 2ª folhas). 
  

02 cópias do Contrato de Estudos (Este documento será fornecido pela ARI e deverá 

conter as disciplinas que o aluno pretende fazer no exterior). 

  

01 fotografia (3x4). 
  

 
Link site da Universidade: http://www.porto.ucp.pt/  

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.porto.ucp.pt/
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: Universidade Nova de Lisboa  

 

Documentos solicitados Observações 

Cópia da aplicação online. (O link será enviado posteriormente pela própria universidade) 
  

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

 
Carta de nomeação do escritório da ARI (será enviado ao aluno aprovado 

posteriormente). 

 

  

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

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

 

  

02 Fotografias recentes (5x7) 
  

 
Link site da Universidade: http://www.unl.pt/  

 

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.unl.pt/
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: Universidade do Porto 

 

                      Link site da Universidade: https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home 

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

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

intercâmbio). 

  

Curriculum Vitae. 
  

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

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

  

Carta de recomendação de um professor do seu curso. 
  

Cópia do Visto (este documento só deverá ser providenciado após o recebimento da carta de 

aceite da Universidade no Exterior). 

  

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
mailto:seplanri@pucminas.br

