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Durante o intercâmbio, os alunos ficam isentos
das taxas acadêmicas, por isso, não pagam
matrícula ou mensalidade da PUC Minas ou da
instituição estrangeira. Contudo, os alunos são
responsáveis por suas despesas pessoais, como
alojamento, passagem aérea, alimentação e visto.

O que eu tenho que pagar?

Programa que possibilita a realização de
um período da graduação em uma

universidade estrangeira parceira da
PUC Minas.

O que é o Intercâmbio PUC Minas?

Como funciona?

Os alunos aprovados poderão viajar no
2º semestre de 2023 ou 1º semestre de

2024. A data é você quem escolhe no
momento da sua inscrição.

O intercâmbio acontecerá quando?

Continua na próxima página



Leia atentamente o edital da PUC Minas e
siga as instruções. 

 
Confira o passo-a-passo de como se 

inscrever na página seguinte        
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Alunos da PUC Minas regularmente matriculados,
maiores de 18 anos, que estejam cursando entre
o 2º e o antepenúltimo período da Graduação,
que possuem média geral de notas maior ou igual
a 70,00 e que possuam proficiência comprovada
no idioma da universidade para a qual está se
candidatando.

Os alunos poderão escolher seu
destino entre uma das universidades
parceiras da PUC Minas que estejam

disponíveis nos editais 2022 e que
ofereçam vagas para o seu curso.

Quais são as opções de destino?

Quem pode participar do intercâmbio?

Como posso me inscrever?

portugal

Colômbia

Polônia
Peru

Como funciona?



Escreva uma carta de motivação (máximo:
1 página) respondendo à pergunta: "O que

te motivou a fazer um intercâmbio?"

Passo 3:
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Leia atentamente o edital da PUC Minas
para ficar por dentro de todas as regras
e condições do programa. Escolha até 3

opções de universidades onde você
gostaria de realizar o seu intercâmbio.

Verifique as opções de destino no edital.
l

Passo 1:

Continua na próxima página

Passo-a-passo de inscrição

Grave  um vídeo de até 2 minutos e faça o upload
no Youtube. Você deve responder às perguntas:
 

 
 
 

Passo 2:

I) Como você considera que esse intercâmbio irá contribuir
para a sua formação profissional e acadêmica? 
II) Por que você escolheu sua primeira opção de universidade?

https://www1.pucminas.br/intercambista/index.php


Atenção:
É preciso cumprir todas as etapas de inscrição

até o dia 23 de agosto de 2020, às 23h59min.

Preencha o formulário de inscrição para o
intercâmbio. Responda todas as perguntas
na ordem em que elas aparecem* e anexe

todos os documentos necessários.
Clique aqui para acessar o formulário.

Realizar um teste de proficiência em língua estrangeira (francês, inglês ou
espanhol), de acordo com as suas opções de universidades, e apresentar o
certificado com nota até 16 de janeiro de 2023. 

Foto 3x4
Currículo 
Declaração de matrícula com média de notas*
Definição curricular*
Certificado de proficiência (se já tiver)
Carta de motivação

Aqueles que desejarem realizar um dos testes de nivelamento aplicados por escolas de
idiomas parceiras da PUC Minas deverão entrar em contato diretamente com a escola. As
informações sobre as provas, como datas e valores, estarão disponíveis no edital 2022.

Nesse caso, os resultados das provas são enviados diretamente para a ARI, portanto, você não
precisará enviar seu certificado. 

Passo 6:

Passo 4:
Reúna todos os documentos necessários: 

*Esses documentos podem ser emitidos pelo SGA,
   na aba Serviços Acadêmicos.

*Quando você responde uma pergunta, você libera as opções das
perguntas seguintes. Se as opções de cursos ou de universidades

não aparecerem para você, provavelmente você deixou de
preencher alguma pergunta anterior.

*Alunos(as) que estiverem se candidatando apenas para vagas em Portugal, e alunos que já anexaram um certificado de proficiência
válido na inscrição, não precisarão realizar nenhuma prova.

INSCRIÇÃO

Passo 5:

ALIANÇA FRANCESA
FRANCÊS

Telefone: (31) 3291-5187

INSTITUTO CERVANTES
ESPANHOL

Telefone: (31) 3789-1600

ICBEU
INGLÊS

Telefone: (31) 3248-5000

Termo de Ciência (anexo ao edital)

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


A equipe de seleção, composta por
representantes da ARI e por professores de

diversos departamentos, irá avaliar as cartas
de intenções e os vídeos dos candidatos,

atribuindo notas para cada resposta.

Etapa 3:

A Assessoria de Relações Internacionais irá
analisar os documentos dos alunos e as

respostas do formulário para verificar se as
regras e pré-requisitos foram cumpridos.

Seguem para a próxima etapa todos
aqueles que cumprirem as regras do edital.

Etapa 1:

A ARI irá conferir as notas dos testes de
proficiência dos alunos* para verificar
se a nota mínima exigida pela
universidade de escolha foi obtida.

Etapa 2:

*Alunos que se candidataram apenas para
Portugal não passarão por essa etapa.
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TESTE
B1



Considerando as notas obtidas por cada
candidato(a), a Assessoria de Relações

Internacionais distribuirá as vagas
disponíveis de acordo com as opções de

universidade escolhidas pelos(as) alunos(as).

Etapa 4:

O resultado final, com a lista de
alunos(as) aprovados(as) para o
intercâmbio, será divulgado no site
da ARI e no Portal do Intercambista
em março de 2023.

Etapa 5:

 
 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Assessoria de Relações
Internacionais:

 
seplansuporteri@pucminas.br

BOA SORTE!
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APROVADOS


