VIA DA ARII

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais
ANEXO V
“CHECKLIST” PARA DOCUMENTAÇÃO DE CANDIDATURA

□ Ficha de inscrição impressa, completa e assinada
Carta(s) de motivação, endereçada(s) à ARII, apresentando as razões da candidatura, no(s) idioma(s)
em que serão ministradas as aulas durante o intercâmbio



É necessária uma carta para cada processo ao qual se candidata (Ex. O candidato a intercâmbio na Paris
1, UCoimbra, UIW e SUNY-Oswego deverá apresentar 3 cartas de motivação – uma em francês, uma em
português e uma em inglês)
Candidatos a IES alemã devem apresentar carta de motivação em alemão acompanhada de tradução
simples para o português

□ Comprovante de matrícula na PUC-SP (1o semestre/2016), emitido pela SAE ou Portal Acadêmico
□ Boletim de avaliação emitido pela SAE ou Portal Acadêmico, com todas as notas obtidas até o 2o
semestre/2015.
 Para candidatos que ingressaram por transferência, suficiência ou reopção, ou que tiveram aproveitamento
de estudos, é necessário apresentar o histórico escolar emitido pela SAE

 Candidatos cujas médias gerais acadêmicas forem inferiores às exigidas no Anexo I serão desclassificados

□ Comprovante de domínio do idioma em que serão ministradas as aulas durante o intercâmbio


Nesta opção, o candidato deverá apresentar o comprovante para cada idioma que se candidatou. Serão
aceitos, como comprovantes, documentos/certificados emitidos por centro de idiomas, comprovante de
realização de intercâmbio, certificados oficiais (TOEFL, IELTS, FCE/CAE/CPE, DELE, TCF, etc) ou
documento emitido por professor da língua estrangeira.

□ Curriculum vitae, no(s) idioma(s) em que serão ministradas as aulas durante o intercâmbio



Ex. O candidato a intercâmbio na Paris 1, UCoimbra, UIW e SUNY-Oswego deverá apresentar CV em 3
idiomas – um em francês, um em português e um em inglês
Candidatos à IES alemã devem apresentar CV em alemão acompanhado tradução para o português

□ Plano de estudos preliminar aprovado pela coordenação do curso na PUC-SP, contendo indicação de
disciplinas a serem cursadas durante o intercâmbio (Anexo III).


O candidato deverá apresentar os planos de estudos, assinados pela coordenação do curso, para todas as
IES indicadas na ficha de inscrição

□ Declaração de capacidade de arcar com despesas financeiras decorrentes do programa de intercâmbio,
com firma reconhecida da pessoa que arcará com tais gastos ou acompanhada de cópia de documento
de identificação de quem a assinou (Anexo IV)

□ Para candidatos a intercâmbio em Portugal: Carta de recomendação acadêmica emitida por professor da
PUC-SP, devidamente assinada e em envelope lacrado, ou enviada pelo docente para o e-mail
dci-arii@pucsp.br (Nome completo do professor:__________________________________________)
Nome:
Data: ___/___/2016
Recebido por (ARII):

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais
Nome: _______________________________________________________
Observação (campos a serem preenchidos pela ARII):
□
□

Documentação completa
Documentação incompleta – falta carta de recomendação (apenas para intercâmbio em Portugal) *

* A carta de recomendação deverá ser apresentada à ARII até às 19h do dia 22/03/2016, sob pena de desclassificação.

Visto ARII____________________________

Data ___/___/2016

VIA DO CANDIDATO

Assinatura do Candidato:

