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Check-list Documentação Necessária Para Intercâmbio 

 

Documentos Solicitados Observações 

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

01 via do histórico original da PUC Minas  
(Este documento deverá ser solicitado no CRA, Prédio 3 – Coração Eucarístico ou na Secretaria do 

Curso em outras Unidades) 

Não será aceito 

histórico do SGA. 

01 via do histórico da PUC Minas traduzido 
(Este documento pode ser traduzido pelo próprio aluno; portanto, não há necessidade de tradução 
juramentada. Alunos aprovados para universidades de língua inglesa ou francesa devem utilizar o 

modelo em inglês, enquanto os aprovados para universidades de língua espanhola devem utilizar o 

modelo em espanhol. Os alunos selecionados para o edital em português NÃO precisam traduzir o 

histórico para nenhum idioma).  

Os modelos de 

tradução estão 

disponíveis no site 

da ARI. 

Declaração de matrícula atualizada  

(Este documento deverá ser solicitado no CRA, Prédio 3– Coração Eucarístico ou na Secretaria do 

Curso em outras Unidades) 

Não será aceita 

Declaração de 

Matrícula do SGA. 

Declaração de matrícula traduzida  

(Este documento pode ser traduzido pelo próprio aluno; portanto, não há necessidade de tradução 

juramentada. Alunos aprovados para universidades de língua inglesa ou francesa devem utilizar o 
modelo em inglês, enquanto os aprovados para universidades de língua espanhola devem utilizar o 

modelo em espanhol. Os alunos selecionados para o edital em português NÃO precisam traduzir a 

declaração para nenhum idioma). 

Os modelos de 
tradução estão 

disponíveis no site 

da ARI. 

01 foto colorida 3x4 
 

Carta de intenções  
(Este documento deverá ser redigido pelo aluno, no idioma do edital para o qual foi selecionado 

direcionado a Assessoria Internacional Universidade Escolhida)  

Não oferecemos 

modelo 

Curriculum vitae atualizado 
(Este documento deverá ser redigido pelo aluno, no idioma do edital para o qual foi selecionado. O 

formato do mesmo fica a critério do aluno) 

Não oferecemos 

modelo 

01 cópia colorida do certificado de proficiência emitido pelo ICBEU, no caso do 

edital em inglês, ou da Aliança Francesa, no caso do edital em francês  
(Os alunos selecionados para o edital em espanhol que realizaram a prova do Instituto Cervantes, 
assim como os alunos que já entregaram seu certificado do DELE, DALF, DELF, TOEFL, CAE, CPE ou 

IELTS, NÃO PRECISAM entregar esse documento). 

 

 

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 a permissão da ARI; 

• A ARI enviará, em breve, 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; 

• 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.  


