
1 . I NSCR IÇÃO

Preencher o formulário
online;

Anexar foto 3x4
e currículo;

Anexar Certificado de
proficiência em língua
estrangeira (caso você já possua);

Indicar em quais países e Universidades
possui interesse, mas suas opções
deverão ser confirmadas na etapa
seguinte, após lançamento do Edital.

I N T E R C Â M B I O    

P U C  M I N A S  2 0 1 8

INTERCÂMB IO  

PUC  MINAS  20 18

Durante todo o ano, a qualquer momento.

A inscrição para o intercâmbio é online, realizada por
meio do Portal do Intercambista:

Para se inscrever, basta:

* O nome dos arquivos não deve
conter espaços e símbolos,

apenas letras e números.

http://www1.pucminas.br/intercambista/index.php?file=formulario#formulario
http://www1.pucminas.br/intercambista/index.php


2 .D IVULGAÇÃO  DO  ED I TA L
Ocorre anualmente em Setembro.

SET

Serão lançados 4 editais:

PORTUGUÊS INGLÊS ESPANHOL FRANCÊS

No Edital, constarão as Universidades e vagas
disponíveis para o próximo ano acadêmico.

3 .  CONF IRMAÇÃO  DA  I NSCR IÇÃO
Logo após a divulgação do Edital, até o

dia 31 de outubro. 

OUT

Para confirmar a inscrição, os alunos deverão entregar
à Assessoria de Relações Internacionais - ARI os

seguintes documentos:

1. Declaração de Matrícula atual que
contenha média geral e porcentagem

cursada;

2. Termo de ciência assinado e indicando
quais são as três opções de Universidades
para as quais deseja concorrer e qual o

semestre;

SET

3.Comprovante de pagamento referente à
taxa de realização do exame de

proficiência.

http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20180925194606.pdf
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20180925194606.pdf


A Declaração de Matrícula deverá ser
emitida pelo Centro de Registros

Acadêmicos (CRA) para alunos do campus
Coração Eucarístico, e pela Secretaria de
cada curso para os alunos das demais

unidades. Declarações emitidas pelo SGA
não serão aceitas.

4 .  PROVA  DE  PROF IC I ÊNC IA
Ocorre anualmente em Outubto/Novembro.

OUT

Alunos que não possuem nenhum certificado de
proficiência em língua estrangeira admitidos pelas

Universidades estrangeiras, poderão realizar uma prova
de nivelamento em um dos parceiros da PUC Minas:

Alunos que já anexaram um certificado de
proficiência válido junto à sua inscrição no

Portal do Intercambista e alunos que
queiram se candidatar apenas para

universidades do Edital em Português,

NÃO precisarão realizar a prova de
proficiência.

06/ 1 1  OU  07/ 1 1  

26/ 1 0  

05/ 1 1

NOV



5 .  RESULTADO  PARC IA L
Será divulgado em dezembro, através do site da

Assessoria de Relações Internacionais.

Estarão aprovados para a etapa seguinte todos os
alunos que:

Atenderem aos pré-requisitos  

previstos no edital;

Apresentarem toda a documentação
exigida nos prazos corretos; 

Atingirem o nível de proficiência no
idioma estrangeiro exigido pelas
universidades para as quais se
candidatou. 

6 .  BANCA  DE  ENTREV ISTAS
Ocorre anualmente em Fevereiro.

DEZ

FEV

Os alunos aprovados no resultado parcial deverão
comparecer à banca de entrevista, a qual será realizada

no Campus Coração Eucarístico nos dias 

1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4  E  1 5  DE  FEVERE IRO .



As entrevistas irão avaliar os
candidatos segundo uma série de

critérios, tais como interesse,

motivação, atividades
extracurriculares já realizadas,

dentre outros.

7 .  RESULTADO  F INA L
Será divulgado em março, através do site da

Assessoria de Relações Internacionais.

MAR

8 .  REUN IÃO  DE  SELEC IONADOS

MAR

Os alunos aprovados na banca de seleção deverão
verificar, no site da ARI, a listagem de documentos
necessários para cada Universidade e comparecer à
reunião de selecionados, que será realizada em local

divulgado posteriormente em nosso site.

1 3  DE  MARÇO  DE  20 19

BOA  SORTE !


