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 E D I T A L    ARII  n. 01/2017 
 

PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 

PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL  

2º SEMESTRE DE 2017 
 

 

TERMO DE ADITAMENTO 

 
A Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP) torna público o presente Termo de Aditamento ao Edital supramencionado e a seus anexos, conforme 
especificado abaixo: 

 

Onde lê-se: 
 7. Pré-Seleção 

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua estrangeira – vide Anexo II (exceto para intercâmbios em Portugal) 

- Os exames dos idiomas alemão, francês e inglês terão caráter eliminatório (nota mínima para 
aprovação: 7,0) 

 

Leia-se: 
 7. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua estrangeira – vide Anexo II (exceto para intercâmbios em Portugal) 

- Os exames dos idiomas alemão, francês e inglês terão caráter eliminatório (nota mínima para 
aprovação: 7,0) 

- Portadores dos certificados oficiais de proficiência abaixo relacionados, com emissão a 
partir de 27 de março de 2015, estão dispensados da realização do exame (oral e escrito) de 
língua estrangeira, desde que respeitada a pontuação indicada: 
 

 Língua alemã: TestDaF C1; 

 Língua espanhola: DELE C1; 

 Língua francesa: DALF C1, TCF 500; 

 Língua inglesa: TOEFL 100 iBT, IELTS 7.0, CAE/CPE; 

 Língua italiana: CELI/CILS C1. 
 

Onde lê-se: 
10.  Desclassificação 

a. Os candidatos que não apresentarem a documentação solicitada para inscrição, não reunirem os 
requisitos indicados no Anexo I, não efetuarem o pagamento da taxa de inscrição, não realizarem 
a(s) prova(s) de idioma (alemão, espanhol, francês, inglês e/ou italiano) correspondente(s) ou não 
comparecerem à entrevista estarão automaticamente desclassificados, não havendo devolução da 
taxa de inscrição em nenhuma hipótese. 

 
 

Leia-se:   
10.  Desclassificação 

a. Os candidatos que não apresentarem a documentação solicitada para inscrição, não reunirem os 
requisitos indicados no Anexo I, não efetuarem o pagamento da taxa de inscrição, não realizarem 
a(s) prova(s) de idioma (alemão, espanhol, francês, inglês e/ou italiano) correspondente(s), não 
apresentarem certificado oficial conforme especificado no item 7.a ou não comparecerem à 
entrevista estarão automaticamente desclassificados, não havendo devolução da taxa de inscrição 
em nenhuma hipótese. 
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Anexo I – fl. 2 
 

Onde lê-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua alemã (caráter eliminatório) 
 

Leia-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua alemã (caráter eliminatório)  

- Portadores do certificado TestDAF C1, emitido a partir de 27 de março de 2015, estão 
dispensados da realização do exame (oral e escrito) de língua alemã.  

 

Anexo I – fls. 3, 4 e 6 
 

Onde lê-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua espanhola (caráter classificatório) 
 

Leia-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua espanhola (caráter classificatório) 

- Portadores do certificado DELE C1, emitido a partir de 27 de março de 2015, estão 
dispensados da realização do exame (oral e escrito) de língua espanhola.  

 
 
Anexo I – fls. 5, 7, 8 
 

Onde lê-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua inglesa (caráter eliminatório) 
 

Leia-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua inglesa (caráter eliminatório)  

- Portadores dos certificados TOEFL 100 iBT, CAE/CPE ou IELTS 7, emitidos a partir de 27 de 
março de 2015, estão dispensados da realização do exame (oral e escrito) de língua inglesa.  

 

Anexo I – fls. 9 
 

Onde lê-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua francesa (caráter eliminatório) 
 

Leia-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua francesa (caráter eliminatório)  

- Portadores dos certificados TCF 500 ou DALF C1, emitidos a partir de 27 de março de 2015, 
estão dispensados da realização do exame (oral e escrito) de língua francesa.  
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Anexo I – fls. 10 e 11 
 

Onde lê-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua francesa ou inglesa - caráter eliminatório 
 

Leia-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua francesa ou inglesa - caráter eliminatório 

- Portadores dos certificados TCF 500 ou DALF C1 (língua francesa) e TOEFL 100 iBT, IELTS 
7, CAE/CPE (língua inglesa), emitidos a partir de 27 de março de 2015, estão dispensados da 
realização do exame (oral e escrito), nessas línguas.  

 
Anexo I – fl. 12 

 

Onde lê-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua italiana (caráter classificatório) ou, para a Unicatt, de língua 
inglesa (caráter eliminatório) 

 

Leia-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua italiana (caráter classificatório) ou, para a Unicatt, de língua 
inglesa (caráter eliminatório) 

- Portadores dos certificados CELI/CIELS C1 (língua italiana) e TOEFL 100 iBT, IELTS 7, 
CAE/CPE (língua inglesa), emitidos a partir de 27 de março de 2015, estão dispensados da 
realização do exame (oral e escrito), nessas línguas.  

 

Anexo I – fl. 13 
 

Onde lê-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua inglesa (caráter eliminatório) ou língua italiana (caráter 
classificatório)  

 

Leia-se: 
 2. Pré-Seleção  

 O processo de pré-seleção constará de: 

b. Exame (oral e escrito) de língua inglesa (caráter eliminatório) ou língua italiana (caráter 
classificatório)  

- Portadores de certificados TOEFL 100 iBT, IELTS 7, CAE/CPE (língua inglesa) ou CELI/CIELS 
C1 (língua italiana), emitidos a partir de 27 de março de 2015, estão dispensados da 
realização do exame (oral e escrito), nessas línguas.  

 

 

São Paulo, 14 de março de 2017. 


