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EDITAL ARII 09/2022 – INTERCÂMBIO INTERNACIONAL PRESENCIAL (PORTUGAL) – 1º SEMESTRE/2023 

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS  

IES estrangeira  Cursos * 
Limite de 

vagas 
Duração 

Requisito – 
Período** 

Requisito – 
Média 

Mínima*** 
Observações 

Instituto Politécnico de Setúbal – 

IPS 

www.ips.pt 

Administração 
Fisioterapia 
Fonoaudiologia 

2 
Fevereiro a 

Julho/2023 

Entre 4º e 

penúltimo 

período 

7,0 

Acomodação: Há possibilidade de alojamento 

em dormitório da universidade (vagas 

limitadas). 

Inst. Superior C. do Trabalho e 

Empresa do Inst. Univ. de Lisboa 

– ISCTE-IUL 

www.iscte-iul.pt  

Geral – exceto 

Medicina 
1 

Fevereiro a 

Junho/2023 

Entre 4º e 

penúltimo 

período 

7,0 

Taxa: Estudantes devem pagar taxa 

compulsória de €30 (valor inclui emissão de 

carteira de estudante). 

Universidade da Beira Interior – 

UBI 

www.ubi.pt  

Geral – exceto 

Medicina 
1 

Fevereiro a 

Julho/2023 

Entre 4º e 

penúltimo 

período 

7,0 

Disciplinas em inglês: A UBI oferece algumas 

disciplinas em língua inglesa. Ao elaborar o 

plano de estudos, devem ser consideradas 

apenas disciplinas em português. Em caso de 

pré-seleção, o plano a ser apresentado à IES 

poderá incluir disciplinas em inglês (desde que 

haja comprovação de nível B2 da língua 

inglesa).  

mailto:ariipuc@pucsp.br
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Universidade de Coimbra – UC 

www.uc.pt  

 

Geral – exceto 

Medicina, RI, C. 

Sociais e Direito 

2 
06/02 a 

28/07/2023 

Entre 4º e 

penúltimo 

período 

7,5 

Acomodação: Há possibilidade de alojamento 

em dormitório da universidade (vagas 

limitadas). 

C. Sociais 1 

06/02 a 

28/07/2023 

Entre 4º e 

penúltimo 

período 

7,5 

Entrevistas: Poderão ser realizadas por 

docente(s) indicado(s) pela respectiva 

coordenação de curso.  

Direito: Processo de pré-seleção ocorre em 

duas fases. **** 

Rel. Internac. 2 

Direito 4 

Universidade do Porto – UP 
www.up.pt 

Direito 2 
06/02 a 

31/07/2023 

Entre 4º e 
penúltimo 

período 
7,5 

Processo de pré-seleção ocorre em duas fases. 
**** 
 

Acomodação: Há possibilidade de alojamento 

em dormitório da universidade (vagas 

limitadas).  

Universidade Católica Portuguesa 
(Porto) - UCP 
www.porto.ucp.pt 

Direito 2 
Fevereiro a 
Julho/2023 

Entre 4º e 
penúltimo 

período 
7,5 

Processo de pré-seleção ocorre em duas fases. 
**** 

Disciplinas em inglês: A UCP oferece algumas 

disciplinas em língua inglesa. Ao elaborar o 

plano de estudos preliminar, devem ser 

consideradas apenas disciplinas em português. 

Em caso de pré-seleção, o plano a ser 

apresentado à IES poderá incluir disciplinas em 

inglês (desde que haja comprovação de nível B2 

da língua inglesa).  

mailto:ariipuc@pucsp.br
mailto:dci-arii@pucsp.br
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http://www.up.pt/
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*  Estudantes dos cursos indicados podem se candidatar para intercâmbio às respectivas IES, cabendo a cada candidato/a verificar a oferta 
acadêmica das instituições de destino.  

**  Os/As candidatos/as devem estar regularmente matriculados/as nesses períodos no momento da inscrição.  

 Estudantes de Jornalismo apenas podem se candidatar caso estejam no 4º ou 5º período no momento da inscrição. Estudantes que estejam 
atualmente no 6º período do curso de Jornalismo poderão participar do processo, desde que haja aprovação da respectiva Coordenação de 
Curso, encaminhada à ARII por e-mail (dci-arii@pucsp.br), até o encerramento das inscrições. 

***  A média deve ser calculada considerando-se todas as notas (aprovações e reprovações) indicadas no boletim de avaliação do curso de 
graduação em que o/a candidato/a está matriculado/a, até o 1º semestre/2022. Em caso de reprovação, caso a disciplina já tenha sido 
cursada com aprovação, não se inclui no cálculo da média a nota da respectiva disciplina reprovada.  

**** O processo de pré-seleção de estudantes do curso de Direito para intercâmbio na Universidade de Coimbra, na Universidade do Porto e na 
Universidade Católica Portuguesa será realizado em duas fases: 

1ª fase 
a. Cálculo da média (simples) das disciplinas cursadas da grade curricular da Faculdade de Direito da PUC-SP. Para a 2ª fase, serão 
convocados/as apenas os/as 15 candidatos/as a intercâmbio na UC, na UP ou na UCP que obtiverem as melhores médias acima de 7,50 (sete 
e meio), considerando duas casas decimais. Em caso de empate de notas do/a 15º/ª candidato/a, todos/as que obtiverem a mesma nota 
serão também convocados/as para a 2ª fase. 

2ª fase 
a. Entrevista com a Coordenação do Curso de Direito da PUC-SP, e/ou representante(s) da ARII e/ou professor(es) da Faculdade de Direito 
b. Análise da carta de motivação, boletim de avaliação/histórico escolar e curriculum vitae. 
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