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ARI 

A Assessoria de Relações Internacionais (ARI), órgão da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (SEPLAN), desenvolve,
orienta e promove a política de internacionalização da Universidade. 

A ARI será o seu contato com a PUC Minas durante todas as etapas do seu
intercâmbio: antes, durante e após seu o retorno. Entre em contato
conosco sempre que tiver quaisquer dúvidas ou precisar de qualquer
ajuda.

Nós te manteremos sempre informado(a), e daremos todas as instruções
que você precisa para realizar seu intercâmbio. Nossa principal forma de
contato é via e-mail. Por isso, a partir de agora, acompanhe seu e-mail
frequentemente (incluindo a caixa de spam). 

 
 

De 2ª à 6ª feira
 

Por e-mail: seplansuporteri@pucminas.br
das 8h às 19h

 
Por telefone: (31) 3319-4394

das 9h às 17h
 

Atendimentos presenciais estão suspensos por
tempo indefinido.

 

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

horário de atendimento
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Como solicitar o passaporte?

Providenciar o passaporte

A primeira coisa que você deve providenciar é o seu passaporte, caso ainda não
possua. Esse documento é fundamental para o seu intercâmbio e precisaremos
dele o mais rápido possível. 

Ele precisa estar válido durante todo o período do seu intercâmbio. Por isso,
se você já possui um passaporte, verifique a validade para saber se será
necessário renovar o documento.

 
Acesse o link a seguir e obtenha todas as informações necessárias para obter
esse documento: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-passaporte-
comum-para-brasileiro.

fui aprovado/a para o intercâmbio.
o que fazer agora?

Primeiramente, leia todas as instruções deste guia com muita atenção.

Por favor, pedimos que NÃO entre em contato com a universidade estrangeira
por enquanto. Todas as informações necessárias serão enviadas pela ARI.

DESISTÊNCIA: Caso não possa, ou não queira realizar o intercâmbio, envie um
e-mail para seplansuporteri@pucminas.br até o dia 30/03/2021 comunicando a
sua decisão. Desistências informadas até essa data não sofrerão nenhuma
penalidade.
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Providenciar os demais documentos necessários

Providencie todos os documentos necessários (listados no checklist acima) e
guarde-os no seu computador, ou outro local de fácil acesso. Esses documentos
deverão ser providenciados o quanto antes, pois podem ser solicitados a
qualquer momento. 

Favor respeitar as datas estabelecidas e não enviar os documentos nem antes,
nem depois do período determinado.

Entrega de documentos para a ARI

CHECKLIST

Clique aqui para
acessar
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Envie os seguintes documentos para a ARI, através do e-mail:
seplansuporteri@pucminas.br, em formato PDF, nas datas estabelecidas abaixo:

NÃO é necessário enviar os
documentos do checklist para a ARI,
nem para a universidade estrangeira
por enquanto, apenas quando for
solicitado.

Alunos aprovados para o 2º semestre de 2021:   de 01 a 10 de março de 2021.

Alunos aprovados para o 1º semestre de 2022:   de 03 a 11 de maio de 2021.

Declaração de matrícula
atual (1º semestre 2021)

Termo de ciência e
compromisso Cópia do passaporte 

Pode ser emitida pelo SGA Clique aqui para acessar

http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20210205145543.doc
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20210204182123.pdf
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20210204182123.pdf
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20210204182123.pdf
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20210205145543.doc
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20210205145543.doc
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20210205145543.doc


A ARI irá nomear os(as) alunos(as)
aprovados(as) para a universidade

estrangeira APÓS receber a documentação.
Esse processo é feito AOS POUCOS, de

acordo com os calendários de cada
universidade parceira.

A universidade estrangeira solicitará o
preenchimento de formulários e o envio
de uma série de documentos. É nessa
fase que você escolherá as matérias
que irá cursar durante o intercâmbio
(learning agreement). Te avisaremos
quando essa fase começar, não se
preocupe. Para os(as) alunos(as) que
viajarão em 2022, essa fase deve
acontecer somente no 2º semestre de
2021. Seja paciente!

próximos passos

Alunos(as) aprovados(as) entregam os
documentos necessários à ARI, por e-
mail, nas datas estabelecidas.

fase 1 - documentação

fase 2 - nomeação

fase 3 - aplicação
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A universidade estrangeira analisará sua
aplicação: seus documentos, sua lista de
matérias, etc. e depois enviará sua carta
de aceite. Alertamos, desde já, que essa
fase demora, e que o prazo varia muito
conforme a universidade estrangeira!
As cartas de aceite para quem viajará em
2021/2 podem chegar até julho/2021, e as
cartas de quem viajará em 2022/1 podem
chegar até janeiro/2022.

Não compre passagem aérea antes do
recebimento da sua carta de aceite.

O visto é obrigatório para todos(as) e sua obtenção é de inteira
responsabilidade dos(as) alunos(as). 

Se informe dos critérios, requisitos, procedimentos e prazos para retirada do visto
para o seu país de destino com antecedência. PLANEJE-SE! Não é necessário
aguardar o recebimento da carta de aceite para iniciar suas pesquisas sobre o visto.

Após receber a carta de aceite, você
deve solicitar o visto de estudante no

consulado ou embaixada do seu país de
destino (confira a lista de consulados no

ANEXO - Página 14). A carta de aceite é
obrigatória para receber o visto.

próximos passos
fase 4 - carta de aceite

fase 5 - visto
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Durante o semestre do seu intercâmbio, os(as) alunos(as) entram,
automaticamente, em regime especial de mobilidade acadêmica. 

Não é preciso trancar sua matrícula. O regime especial permite que seu vínculo
com a PUC Minas continue ativo durante o intercâmbio. O status do(a) aluno(a)
será automaticamente alterado junto ao Centro de Registros Acadêmicos (CRA) e
o Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) ficará suspenso.

Após retornar do intercâmbio, o aluno é, automaticamente, retirado do regime
de mobilidade acadêmica. Assim, é de responsabilidade do aluno realizar a
matrícula, normalmente, pelo Sistema de Gestão Acadêmica (SGA), dentro dos
prazos estabelecidos.

Durante todo o semestre do intercâmbio, os(as) aluno(as) ficam isentos(as) das
taxas acadêmicas. Ou seja, não pagarão a matrícula, nem as mensalidades.

Após o intercâmbio, a partir do semestre letivo seguinte, as mensalidades
voltarão a ser geradas normalmente.

Alunos bolsistas deverão comunicar ao Setor de Bolsas da
PUC Minas sobre seu intercâmbio ANTES da viagem para
que a bolsa seja suspensa. Após retornar do intercâmbio,
comunique ao Setor de Bolsas para ter seu benefício
reativado.

questões práticas junto à puc minas

status de matrícula

mensalidades durante o intercâmbio

alunos
bolsistas
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Seu intercâmbio terá a duração de um semestre acadêmico, ou seja,
aproximadamente seis meses. 
Existe a possibilidade de estender o intercâmbio para um ano, mas somente
se houver vaga disponível, e se o aluno tiver um bom desempenho no
exterior durante os primeiros seis meses. 
Para verificar a possibilidade de estender o intercâmbio, você deve enviar
um e-mail para a ARI cerca de dois meses após o início do seu intercâmbio.

Cada universidade adota um calendário diferente e,
por isso, as aulas começarão e terminarão em datas
diferentes. Acesse o site da sua universidade de
destino para conferir as datas exatas de início e
término das aulas.

duração do intercâmbio

calendário da universidade estrangeira

Caso o calendário acadêmico não esteja disponível no site da universidade
estrangeira, aguarde. Essa informação será fornecida na fase 3 - aplicação.

Os calendários acadêmicos das instituições estrangeiras são diferentes do
calendário adotado pela PUC Minas, e as aulas no exterior poderão terminar
após o início do ano letivo na PUC. Tenha em mente que não haverá abono de
faltas na PUC Minas sob nenhuma hipótese. Tradicionalmente, não há nenhum
impedimento em função dos 25% de faltas que o aluno pode ter.
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Os(as) alunos(as) poderão cursar qualquer matéria oferecida pela universidade
para o seu curso, independentemente do período que estiver cursando. É
possível cursar disciplinas que integram o currículo do curso na PUC Minas, ou
disciplinas diferentes, que complementem a formação acadêmica.

As matérias serão escolhidas na FASE 3 - APLICAÇÃO. Nessa fase, a ARI ou a
universidade estrangeira enviará para os(as) alunos(as) a lista de disciplinas.
Essa lista deverá ser aprovada pela universidade estrangeira.

Os(as) alunos(as) deverão escolher, no mínimo, 3 matérias para cursar no
intercâmbio. O máximo de matérias pode ser determinado pela universidade
estrangeira.

Os(as) alunos(as) poderão solicitar o aproveitamento de disciplinas cursadas no
intercâmbio para que sejam dispensados de algumas disciplinas da grade
curricular na PUC Minas. Essa análise é realizada tendo como base a ementa e a
carga-horária das disciplinas.

Os responsáveis pela análise dos pedidos de equivalência são os Colegiados de
cada curso. Por isso, recomendamos que os(as) alunos(as) entrem em contato
com os seus professores do Colegiado ANTES do intercâmbio. Assim, saberão
quais disciplinas poderão ser aproveitadas quando retornarem.

disciplinas

escolha de disciplinas no exterior

aproveitamento de disciplinas
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despesas do intercâmbio

PASSAgem aérea
A compra das passagens é de inteira responsabilidade dos(as)
alunos(as). A recomendação geral é que as passagens sejam
compradas somente após o recebimento da Carta de Aceite. 

Os(as) alunos(as) não terão que pagar matrícula, nem mensalidades, na PUC
Minas ou na instituição estrangeira durante o intercâmbio. Ou seja, estudarão
gratuitamente. No entanto, serão responsáveis por arcar todas as despesas
pessoais (como alimentação) e as decorrentes da viagem (visto, passagem
aérea, seguro-saúde).

seguro-saúde

Antes de sair do Brasil, adquira um seguro saúde
internacional que cubra todos os gastos com saúde. A
validade do seguro deve cobrir todo o seu período de
intercâmbio. A escolha e a aquisição do seguro é de
responsabilidade dos(as) alunos(as) e a ARI não poderá
fazer indicações de seguradoras.

Os(as) alunos(as) que realizarão intercâmbio em Portugal, podem solicitar o
Certificado de Direito à Assistência Médica (CDAM) - PB4, que permite que
cidadãos brasileiros possam ser atendidos na rede pública de saúde
portuguesa. Saiba mais em: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-
certificado-de-direito-a-assistencia-medica
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Para saber se a sua universidade de destino oferece moradia, acesse o site da
universidade, ou aguarde até a fase 3 - Aplicação.

Opção para alunos(as) que irão para a Europa: Plataforma Uniplaces -
https://www.uniplaces.com/

É de total responsabilidade do aluno procurar e
providenciar seu local de moradia durante o intercâmbio.
Algumas universidades fornecem a opção de residência
estudantil (valores variam de acordo com cada instituição)
e oferecem orientação aos alunos estrangeiros na procura
pela moradia. 

Pesquise o custo de vida do país e faça um orçamento dos
seus gastos. As despesas variam muito conforme o destino.
Acesse: https://www.expatistan.com/cost-of-living ou
https://www.numbeo.com/cost-of-living/calculator.jsp

despesas do intercâmbio
moradia

transporte

Os(as) alunos também devem arcar com as despesas de
transporte local, como ônibus, trem e/ou metrô.

custo de vida
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Este guia serve para orientação. Confira-o sempre que necessário, mas lembre-
se que a ARI estará à disposição para responder todas as suas dúvidas por e-
mail. 

SEMPRE confira o seu e-mail! A comunicação da ARI com os(as) alunos(as) é
feita sempre através do e-mail, por isso, fique ligado(a) inclusive na sua caixa de
spam para não perder nenhum aviso, ou informação importante, e sempre leia
nossos e-mails com atenção.

Atente-se aos prazos que a ARI define. Não respeitar os prazos e regras pode
atrasar completamente o processo e, assim, você demorará mais tempo para
receber sua carta de aceite. Nos casos mais graves, o não cumprimento de
prazos e regras pode inviabilizar seu aceite na universidade estrangeira e
ocasionar o cancelamento do seu intercâmbio.

recados importantes

a assessoria de RELAÇÕES INTERNACIONAIS
te DESEJA UM ótimo intercâmbio!

/PUCMinasARI

@pucminasari

pucminas.br/ari
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https://www.facebook.com/PUCMinasARI/
https://www.facebook.com/PUCMinasARI/
https://www.instagram.com/pucminasari/
https://www.facebook.com/SouPUCMinas/


lista de consulados 

alemanha 
Belo Horizonte | (31) 3378-5173 | belo-horizonte@hq-diplo.de

austrália

São Paulo | (11) 2112-6200 | consular.saopaulo@austrade.gov.au

argentina

Belo Horizonte | (31) 3047-5490 | cbelo@mrecic.gov.ar

bélgica

Belo Horizonte | (31) 3213-5554 | consulado.belgica.mg@terra.com.br

bolívia

São Paulo | (11) 3289-2073 | conbolsp@terra.com.br

canadá

Belo Horizonte | (31) 3047-1225 | consul.belo@canada.org.br

chile
Belo Horizonte | (31) 3286-7249 | penido@consuladodechile.com.br

china

São Paulo | (11) 3082-9877 | chinaemb_br@mfa.gov.cn

colômbia

São Paulo | (11) 3078-0322 | csaopaulo@cancilleria.gov.co

coréia do sul

São Paulo | (11) 3141-1278  | cscoreia@mofa.go.kr

dinamarca
Belo Horizonte | (31) 3347-2220 | lucrez@umgate.dk

anexo 14



lista de consulados 
Espanha 
Belo Horizonte | (31) 3213-0763 | calvarez@oi.com.br

finlândia

Belo Horizonte | (31) 3245-5747 | belohorizonte@finconsul.fi

frança
São Paulo | (11) 3371-5400 | admin-francais.sao-paulo-fslt@diplomatie.gouv.fr

holanda

Belo Horizonte | (31) 98339-2035 | belohorizonte@nlconsulate.com

Hungria

São Paulo | (11) 4280-4690 | mission.sao@mfa.gov.hu

São Paulo | (11) 3149-7600 | saopaulocg@dfa.ie

itália
Belo Horizonte | (31) 3508-5100 | segreteria.belohorizonte@esteri.it

méxico
Rio de Janeiro | (21) 3262-3200 | consulado.mexicorj@consulmexrio.com.br

peru

Belo Horizonte | (31) 98475-7422 | consuladohonorariobh@gmail.com

polônia

Belo Horizonte | (31) 3555-3329  | sergio.pitchon@poloniamg.com.br

portugal
Belo Horizonte | (31)3273-9797  | otaciliocristo@yahoo.com.br

irlanda
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lista de consulados 
rússia
Rio de Janeiro | (21) 2274-0097 | consrio@yandex.ru

Uruguai

Belo Horizonte | (31) 3296-7527 | cdbelohorizonte@mrree.gub.uy

Lembre-se que nem todos os consulados acima possuem o
serviço de emissão de visto, mas podem ser úteis no
esclarecimento de dúvidas e encaminhamento para a
unidade que emite os vistos.
As informações acima foram retiradas de sites informais e
servem apenas para um suporte. Caso não consiga entrar
em contato através desses telefones e e-mails, cabe a você
buscar as informações de contato do Consulado do país de
destino e o processo de solicitação de visto.
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