
FACT SHEET
for student exchange

CURSOS PARA INTERCAMBISTAS

CARGA HORÁRIA MÉDIA POR SEMESTRE

Alunos estrangeiros precisam ser nomeados por sua

instituição de origem antes de realizarem sua aplicação.

Informações necessárias: nome do aluno, curso, email do

aluno e período do intercâmbio.  As nomeações devem ser

enviadas por email para: seplanrelint@pucminas.br.

A instituição de origem do aluno deve enviar o

formulário de aplicação (com os documentos

necessários em anexo) para a Assessoria de Relações

Internationais da PUC Minas através do

email: seplanrelint@pucminas.br.

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

Rua Dom José Gaspar, 500 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte, MG

CEP: 30535-901 - Brasil

Não temos um requisito mínimo de nota para admissão, nem requisitos obrigatórios de idioma para estudantes de

intercâmbio.

Os estudantes internacionais devem possuir um visto tipo vitem IV (visto de estudante). Para ver os documentos

necessários, visite o site da Embaixada Brasileira no seu país.

Informações sobre os cursos disponíveis na PUC Minas

podem ser encontradas através do link:

https://bit.ly/CursosPUCMinas. 

 

Prazo para nomeação e aplicação:

15 de maio: para intercâmbio em Agosto

15 de outubro: para intercâmbio em Fevereiro

PUC Minas Coração Eucarístico - Prédio 43, Sala 605

+55 31 3319 4134 | +55 31 3319 4394

seplanrelint@pucminas.br | seplansuporteri@pucminas.br

A carga horária depende do curso do aluno, assim como do

número de matérias que ele irá cursar no semestre. Nós

recomendamos que cada aluno se matricule em cerca de 4

ou 5 disciplinas. 

O sistema de notas na PUC Minas vai de zero a 100

pontos. Para ser aprovado em uma disciplina é

preciso obter, no mínimo, 60 pontos.

INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO

NOMEAÇÃO
PROCEDIMENTOS

QUALIFICAÇÕES & REQUISITOS

APLICAÇÃO
PROCEDIMENTOS

DETALHES

Formulário de aplicação e documentos necessários.

O seguro-saúde é necessário, mas é de responsabilidade do aluno escolher o tipo de seguro que prefere.

PRAZO

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

CALENDÁRIO ACADÊMICO

1º semestre: Fevereiro - Junho

2º semestre: Agosto - Dezembro

SISTEMA DE NOTAS

INFORMAÇÕES
sobre intercâmbio

http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20200601175459.pdf


FACT SHEET
for student exchangeINFORMAÇÕES

sobre intercâmbio

Pedimos aos alunos que planejem sua chegada a Belo

Horizonte para pelo menos 1 semana antes do início do

semestre acadêmico, que provavelmente começa na

primeira semana de fevereiro ou na primeira semana de

agosto (considerando o semestre do intercâmbio).

A PUC Minas não possui moradia ou alojamento

estudantil. No entanto, podemos sugerir algumas

opções de acomodação. A escolha da acomodação,

bem como seus custos, são de total responsabilidade

do aluno e devem ser pagos diretamente ao

fornecedor do serviço. Custo aproximado da

acomodação por mês - US $ 200 a US $ 400.

Site da PUC Minas 

Site da Assessoria de Relações Internacionais

Instagram: @pucminasari

Facebook: /pucminasari

Fique à vontade para enviar suas dúvidas para o e-mail: seplansuporteri@pucminas.br

CHEGADA

TRANSPORTE AO CHEGAR

A PUC Minas não fornece serviço de busca e transporte de

alunos no aeroporto ao chegarem.

ACOMODAÇÃO

MENSALIDADE E TAXAS

Alunos de universidades parceiras podem realizar

intercâmbio na PUC Minas gratuitamente, ou seja, sem

pagar nenhuma taxa acadêmica.

CUSTO DE VIDA MÉDIO

Em torno de US$ 300 por mês mais acomodação.

SOCIAL

http://portal.pucminas.br/main/
http://portal.pucminas.br/ari/index_padrao.php?pagina=1324
https://www.instagram.com/pucminasari/
https://www.facebook.com/PUCMinasARI/

