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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 
TERMO DE CIÊNCIA – PROCESSO SELETIVO DE INTERCÂMBIO PUC MINAS 2020 

 

 
Caro (a) aluno (a), 
 
Ao fazer upload deste termo devidamente preenchido e assinado, juntamente com a sua Declaração de 
Matrícula, você estará confirmando a sua inscrição, previamente realizada no Portal do Intercambista, para 
o processo seletivo de intercâmbio da PUC Minas.  
 
Nome do (a) aluno (a) 
 
 
Cidade        Data     
   
 
O processo seletivo do intercâmbio é composto por mais algumas etapas, listadas abaixo:  
 
1) Todos os alunos que desejam realizar intercâmbio para universidades dos editais Inglês, Francês e 

Espanhol, deverão realizar, obrigatoriamente, uma prova de proficiência no idioma estrangeiro, de 
acordo com a universidade escolhida. Marque abaixo a opção que descreve a sua situação: 

 

  Não farei nenhuma prova de proficiência, pois estou concorrendo apenas para universidades do 
edital em Português.  
 

  Anexei um certificado de proficiência válido, de acordo com as exigências das universidades para 
as quais estou concorrendo, junto à minha inscrição no Portal do Intercambista. 
 

  Já realizei um exame de proficiência no idioma pretendido, aceito pela(s) universidade(s) para a(s) 
qual(is) estou me aplicando, e estou entregando, junto à este termo, uma cópia do meu certificado. 
 

  Já realizei a prova de nivelamento aplicada pela Aliança Francesa, ICBEU, ou Instituto Cervantes 
em 2019.    
 

  Irei realizar a prova de nivelamento aplicada por um dos parceiros da PUC Minas e estou 
entregando, junto a este termo, uma cópia do comprovante de pagamento da taxa referente à 
realização da prova.  

  

  Irei realizar um dos seguintes exames de proficiência: DELE, DALF, TOEFL IBT, IELTS, CAE, ou 
CPE. Estou ciente de que devo atingir a nota mínima exigida por minhas universidades escolhidas e 
entregar o meu certificado à Assessoria de Relações Internacionais até o dia 15 de janeiro de 2021 
para que eu continue no processo seletivo. 
 
 

 
 

2) Os (as) alunos (as) deverão, antes de fazer sua inscrição, se atentar para a leitura do Tutorial contido 
na página do formulário do Portal do Intercambista. O documento será fundamental para o auxílio dos 
participantes e evitar eventuais erros na candidatura para o intercâmbio. 

3) Os (as) alunos (as) deverão realizar todo o processo de inscrição para o Intercâmbio da PUC Minas 
através do preenchimento do formulário disponível no Portal do Intercambista, sendo de total 
responsabilidade do aluno o envio correto da documentação. 
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O resultado final, bem como todas as informações relativas ao Programa de Intercâmbio da PUC Minas 
serão divulgados, exclusivamente, no site da ARI: http://portal.pucminas.br/ari/. 
 
   Estou ciente que preciso realizar a prova de proficiência da língua estrangeira, caso ainda não 
tenha apresentado um certificado, e que a apresentação do certificado e/ou resultado da prova é necessário 
para a continuidade no processo de seleção do intercâmbio. 
 
   Confirmo o interesse nas universidades que escolhi e sei que não poderei alterá-las 
posteriormente. 
 
   Estou ciente das informações disponíveis no “Edital de inscrição para o intercâmbio de 2020” e 
compreendo os passos que devo seguir para a aplicação da minha candidatura.  
 
 

Após sua seleção pela PUC Minas, mesmo tendo enviado todos os documentos solicitados, sua 
aceitação no Programa de Intercâmbio ainda estará sujeita à confirmação da instituição estrangeira. 

 
Prof.ª Rita Louback 

Assessora de Relações Internacionais 
 

 
 

http://portal.pucminas.br/ari/
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