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Alemanha – Ernst-Abbe-Hochschule Jena University of Applied Sciences
Alemanha – Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Alemanha – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Alemanha – Universität Augsburg
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Argentina – Universidad del Salvador

Espanha – Universidad de Deusto
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Argentina – Universidad Argentina de la Empresa
Argentina – Universidad Católica Argentina
Bolívia – Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Chile – Universidad Austral de Chile
Chile – Universidad Católica de la Santísima Concepción
Chile – Universidad de Talca
Chile – Universidad de Valparaíso
Colômbia – Universidad del Norte
Colômbia – Universidad del Rosario
Colômbia – UniCatólica
Colômbia – Universidad de Santo Tomás
Espanha – Universidad Católica de Ávila

Espanha - Universidad Católica San Antonio
Espanha –Universidad de Castilla-La Mancha
Espanha – Universidad de Jaén
Espanha – Universidad de Navarra
Espanha - Universidad de Santiago de Compostela
Espanha – Universidad de Valladolid
Espanha – Universidad Pontificia Comillas
Espanha – Universitat Ramon Llull
México – Inst. Tecnol. Estudios Superiores de Occidente
México – Universidad Internacional
Peru – PUC-Perú
Peru – Universidad Tecnológica del Perú
Uruguai – Universidad de la República
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Bélgica – Universiteit Antwerpen
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Barbados/Jamaica/Trinidad e Tobago - Univ West Indies
Coreia do Sul – Hankuk University of Foreign Studies
Coreia do Sul – Kongju National University
Coreia do Sul – Solbrigde International School of Business
Eslováquia – University of Economics in Bratislava
Finlândia – University of Oulu
Holanda – The Hague University of Applied Sciences
Holanda – Rotterdam Business School

Hungria – Budapest Business School
Índia – Chandigargh University
Japão – Sophia University
Lituânia – Vilnius University
Polônia – Kozminski University
Polônia – University of Warsaw
Polônia – Vistula University
Romênia – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

6

Canadá – King’s College at Western University
Canadá – University of Regina
EUA – Duquesne University of the Holy Spirit

EUA – State University of New York at Oswego
EUA – University of Central Florida
EUA – University of the Incarnate Word
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França – Sciences Po – Aix-en-Provence
França – Audencia School of Management/SciencesCom
França – Institut Catholique de Paris
França – Institut Catholique de Toulouse

França – Institut Mines-Télécom
França – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
França – Université Paris Nanterre

França – IRIS Sup
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França – École de Management de Normandie
França – INSEEC

França – Sciences Po (RI / Direito / C. Econômicas)

Itália – Università Cattolica del Sacro Cuore
Itália – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Itália – Università di Bologna
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11

Itália – Università Cattolica del Sacro Cuore (Ciências Atuariais)
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Portugal – Instituto Politécnico de Setúbal
Portugal – ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa
Portugal – Universidade do Minho
Portugal – Universidade Católica Portuguesa (Geral)

Portugal – Universidade da Beira Interior
Portugal – Universidade de Coimbra (Geral)
Portugal – Universidade do Porto (Geral)
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Portugal – Universidade Católica Portuguesa (Direito)
Portugal – Universidade de Coimbra (Direito)

Portugal – Universidade de Lisboa (Direito)
Portugal – Universidade do Porto (Direito)

14

Portugal – Universidade de Coimbra (Ciências Sociais)

15

Portugal – Universidade de Coimbra (Relações Internacionais)

16
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ANEXO I – PROCESSO EAH-JENA/FAU/KUE/UAG

ALEMANHA
ERNST-ABBE-HOCHSCHULE JENA UNIV. OF APPLIED SCIENCES – EAH-JENA
FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG – FAU
KATHOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄTT-INGOLSTADT – KUE
UNIVERSITÄT AUGSBURG - UAG

1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado a partir do 4º período (inclusive) em
curso de graduação da PUC-SP, exceto Medicina, Enfermagem, Engenharia Biomédica e
Fonoaudiologia, ou no 4º ou 5º período do curso de Jornalismo
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,0, sem aproximação)
c. Possuir conhecimentos avançados da língua alemã
d. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 250,00)
e. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e
conclusão do curso de graduação

2.

Pré-Seleção*
O processo de pré-seleção constará de:
a.

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

b.

Análise da carta de intenção, boletim de avaliação/histórico escolar e curriculum vitae

c.

Entrevista realizada por representante(s) da ARII (vide Edital ARII nº 09/2019 – item 7.c)

* A aceitação final caberá à IES estrangeira.
3.

Observações
a. Campus - FAU: Os estudantes selecionados participarão do intercâmbio no campus de Nürnberg e
poderão cursar algumas disciplinas no campus de Erlangen.
b. Acomodação: Não há garantia de vaga nas acomodações oferecidas pelas universidades alemãs.
No caso da FAU, os estudantes que desejarem solicitar acomodação em residência universitária
poderão se candidatar apenas às acomodações na cidade de Nürnberg.
c. Taxa Compulsória de Matrícula: Intercambistas nas universidades alemãs devem pagar às IES
taxa compulsória para fins de matrícula e serviços estudantis. Na FAU, essa taxa é de
aproximadamente € 45 e na EAH-JENA, cerca de € 200.
d.

Curso intensivo de alemão na FAU: Os estudantes que desejarem aperfeiçoar a língua alemã
poderão realizar curso intensivo de idioma oferecido pela FAU, no valor de aproximadamente €
400, antes do início do semestre acadêmico. Mais informações deverão ser adquiridas através do
site da instituição.

e.

Bolsas: A KUE costuma oferecer possibilidades de bolsa de estudos para intercambistas.

f.

Calendário acadêmico: O ano acadêmico nas IES alemãs diverge do calendário da PUC-SP. Não
haverá abono de faltas na PUC-SP em função do intercâmbio, devendo o intercambista retornar
às aulas do 1º semestre/2020 com a maior brevidade possível.

g.

EAH-JENA/Proficiência em alemão: Os candidatos pré-selecionados devem apresentar à EAHJENA certificado oficial de proficiência em língua alemã (correspondente pelo menos ao nível B2).
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ANEXO I – PROCESSO USAL/UD

ARGENTINA
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR - USAL
ESPANHA
UNIVERSIDAD DE DEUSTO - UD

1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado no 4o, 5º ou 6o período do curso de
graduação em Relações Internacionais da PUC-SP
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,5, sem aproximação)
c. Possuir conhecimentos avançados da língua espanhola
d. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 250,00)
e. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e
conclusão do curso de graduação em Relações Internacionais

2.

Pré-Seleção*
O processo de pré-seleção constará de:
a.

Exame (oral e escrito) de língua espanhola

b.

Análise da carta de intenção, boletim de avaliação/histórico escolar e curriculum vitae

c.

Entrevista realizada pela Coordenação de Curso de Relações Internacionais e/ou representante(s)
da ARII (vide Edital ARII nº 09/2019 – item 7.c)

* A aceitação final caberá à IES estrangeira.

3.

Observação
UD/Curso de língua espanhola: A Universidad de Deusto oferece cursos gratuitos de castelhano e
basco (intensivo e extensivo) aos intercambistas.
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ARGENTINA – UCA

ANEXO I – PROCESSO UCA/UM/UCB/UACH/UCSC/UTALCA/UV/UNICATÓLICA/UN/URO/USTA/UCAVILA/UCAM/UCLM/UC/UJA/USC/COMILLAS/UVA/URL/UNAV/ITESO/PUCPUTP//UDELAR
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UADE

BOLÍVIA – UNIV. CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” – UCB
CHILE – UNIV. CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN - UCSC
UNIV. DE TALCA – UTALCA
UNIV. DE VALPARAÍSO – UV
UNIV. AUSTRAL – UACH
COLÔMBIA - FUNDACIÓN UNIV. CATÓLICA - UNICATÓLICA
UNIV. DEL NORTE – UN UNIV. DEL ROSARIO – URO UNIV. SANTO TOMAS - USTA
ESPANHA – UNIV. CATÓLICA DE ÁVILA – UCAVILA UNIV. NAVARRA - UNAV
UNIV. CATÓLICA SAN ANTONIO – UCAM
UNIV. CASTILLA-LA MANCHA – UCLM
UNIV. JAÉN – UJA UNIV. SANTIAGO DE COMPOSTELA – USC UNIV. RAMON LLULL - URL
UNIV. PONTIFICIA COMILLAS – COMILLAS UNIV. VALLADOLID – UVA
MÉXICO – INST. TEC. EST. SUP. OCCIDENTE - ITESO

UNIV. INTERNACIONAL - UNINTER

PERU – PONT. UNIV. CATÓLICA DEL PERÚ – PUCP UNIV. TECNOLÓGICA DEL PERÚ - UTP
URUGUAI – UNIV. DE LA REPÚBLICA - UDELAR
1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado a partir do 4º período (inclusive) em curso de
graduação da PUC-SP, exceto Medicina, Enfermagem, Engenharia Biomédica e Fonoaudiologia, ou no 4º ou 5º
período do curso de Jornalismo, observadas as restrições abaixo indicadas:
Comillas: Ser estudante de graduação em Engenharia de Produção ou Direito, a partir do 4º período (inclusive).
URL: Ser estudante de graduação em Serviço Social, a partir do 4º período (inclusive).
UNAV: Ser estudante de graduação em Direito ou Relações Internacionais, a partir do 4º período (inclusive).
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,0, sem aproximação).
c. Possuir conhecimentos avançados da língua espanhola. Para UNAV e Comillas: Possuir conhecimentos
avançados da língua espanhola ou inglesa.
d. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 250,00).
e. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e conclusão do curso
de graduação.

2.

Pré-Seleção*
O processo de pré-seleção constará de:
a. Exame (oral e escrito) de língua espanhola. Para UNAV e Comillas: Exame (oral e escrito) de língua inglesa
(caráter eliminatório) ou espanhola
b. Análise da carta de motivação, histórico escolar e curriculum vitae
c. Entrevista realizada por representante(s) da ARII (vide Edital ARII nº 09/2019– item 7.c)
* A aceitação final caberá à IES anfitriã.

3.

Observações
a. UCA / Curso de Espanhol Obrigatório: Os candidatos ao programa de intercâmbio na UCA deverão, ao chegar à
IES argentina, passar por prova de língua espanhola. Aqueles estudantes que não obtiverem nota
correspondente a nível avançado (nota 96, escala de 0 a 100) deverão fazer um curso complementar de língua
espanhola (60h). O valor do curso deverá ser consultado junto à UCA.
b. UCA / Seguro Médico Obrigatório: De acordo com regulamentação da UCA, intercambistas devem contratar
seguro médico na Argentina. A companhia sugerida pela UCA é a William Hope e o valor do plano é de
aproximadamente USD 120/mês.
c. Na USC:
I. a Faculdade de Ciências da Comunicação não garante disponibilidade de vagas para intercambistas.
II. as línguas utilizadas são o castelhano e o galego, cabendo ao professor decidir em qual delas ministrará as
aulas. Da mesma forma, os estudantes podem optar por fazer os trabalhos e provas em galego ou castelhano.
d. Campus UCLM: O intercâmbio na UCLM poderá ser realizado apenas nos campi nas cidades de Albacete,
Ciudad Real e Cuenca. Ao elaborar o plano de estudos, os candidatos deverão basear-se nas disciplinas
oferecidas apenas no campus de sua preferência.
e. UCAM/Comillas: Ambas as IES oferecem cursos de espanhol. Valores devem ser consultados diretamente com
a universidade espanhola.
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1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado no 6º, 7º ou 8º períodos no curso de
Direito
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,5, sem aproximação)
c. Possuir conhecimentos avançados da língua inglesa
d. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 250,00)
e. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e
conclusão do curso de graduação

2.

Pré-Seleção*

ANEXO I – PROCESSO UA

BÉLGICA
UNIVERSITEIT ANTWERPEN

O processo de pré-seleção constará de:

3.

a.

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

b.

Análise da carta de motivação, histórico escolar e curriculum vitae

c.

Entrevista realizada por representante(s) da ARII e/ou da Faculdade de Direito (vide Edital ARII nº
09/2019 – item 7.c)

Observações
Plano de estudos: Os intercambistas poderão cursar apenas disciplinas do programa Master of Laws.
Curso de holandês: Intercambistas podem participar de curso de holandês oferecido pela UA antes do
início do semestre acadêmico.
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BARBADOS/JAMAICA/TRINIDAD E TOBAGO – UNIVERSITY OF WEST INDIES - UWI
COREIA DO SUL - HANKUK UNIV. OF FOREIGN STUDIES KONGJU NATIONAL UNIV.
ESLOVÁQUIA – UNIV. ECONOMICS IN BRATISLAVA – EUB

SOLBRIDGE

FINLÂNDIA - UNIV. OF OULU – OULU

HOLANDA- ROTTERDAM BUSINESS SCHOOL THE HAGUE UNIV APPLIED SCIENCES
HUNGRIA - BUDAPEST BUSINESS SCHOOL- BBS ÍNDIA – CHANDIGARGH UNIV.- CUCHD JAPÃO – SOPHIA UNIV.- SOPHIA

LITUÂNIA - VILNIUS UNIVERSITY– VU

ROMÊNIA - UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI – UBB

POLÔNIA - KOZMINSKI UNIVERSITY - KZU VISTULA UNIVERSITY - VISTULA UNIV. OF WARSAW- UW

1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado em curso de graduação da PUC-SP, conforme
abaixo indicado:
UWI, HUFS, KONGJU, OULU, CUCHD, Sophia, THUAS, VU, Vistula, UW e UBB: A partir do 4º período
(inclusive) de curso de graduação (exceto Medicina, Enfermagem, Engenharia Biomédica e Fonoaudiologia),
ou no 4º ou 5º período do curso de Jornalismo
EUB e RBS: A partir do 4º período (inclusive), nos cursos de Administração, C. Econômicas ou Rel.
Internacionais
SOLBRIDGE: A partir do 4º período (inclusive), nos cursos de Administração ou Ciências Econômicas
BBS: A partir do 4º período (inclusive), nos cursos de Administração, C. Contábeis, C. Econômicas ou Rel.
Internacionais
KZU: A partir do 4º período (inclusive), nos cursos de Administração, Ciências Atuariais ou Ciências Contábeis
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,0, sem aproximação). Para a THUAS, a
média geral deve ser igual ou superior a 7,5, sem aproximação.
c. Possuir conhecimentos avançados da língua inglesa
d. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 250,00)
e. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e conclusão do
curso de graduação

2.

Pré-Seleção*
O processo de pré-seleção constará de:
a. Exame (oral e escrito) de língua inglesa – caráter eliminatório
b. Análise da carta de intenção, boletim de avaliação/histórico escolar e curriculum vitae
c. Entrevista realizada por representante(s) da ARII (vide Edital ARII nº 09/2019 – item 7.c)
* A aceitação final caberá à instituição anfitriã.

3.

Observações
a. Disciplinas em línguas estrangeiras / EUB e BBS: Intercambistas na EUB e BBS poderão se matricular, além
das disciplinas em língua inglesa, em optativas em língua alemã, eslovaca, francesa, húngara, romena e russa,
uma vez comprovada fluência no idioma. A BBS oferece cursos semestrais e pré-semestrais de língua húngara
para seus intercambistas – condições e preços deverão ser consultados diretamente com a IES estrangeira.
b. Plano de estudos na RBS: O estudante deverá cursar durante o intercâmbio o módulo completo do programa
para o qual for aprovado.
c. Certificado oficial de proficiência: Os pré-selecionados para a Sophia University deverão comprovar fluência por
meio de: IELTS 6 / TOEFL 79 iBT / TOEIC 730 (Global Studies: IELTS 7 / TOEFL 100 iBT / TOEIC 870)
d. KONGJU / Curso de coreano (extensivo): Oferecido gratuitamente aos intercambistas.
e. Sophia University / Bolsa LAP: Intercambistas na Sophia University, com média acima de 7,5, podem concorrer
à bolsa do Latin America Program (LAP), que consiste em curso intensivo gratuito de japonês na Nanzan
University (antes do intercâmbio) e hospedagem em residência universitária em Tóquio durante o período do
intercâmbio. A decisão é feita exclusivamente pela Sophia University,
f.

Holanda / Student Visa Permit: Para comprovação de recursos financeiros com vistas à solicitação de visto
(Student Visa Permit), intercambistas na RBS devem realizar transferência bancária à IES estrangeira no valor
de 4425 euros (correspondentes a 885 euros/mês de intercâmbio), aproximadamente 3 meses antes do início
da mobilidade, conforme instruções a serem fornecidas pela IES holandesa. O valor será restituído ao
intercambista em conta bancária a ser aberta na Holanda, de 3 a 6 semanas após o início do semestre
acadêmico. A THUAS, até o momento, aceita bank statements para comprovação dos recursos financeiros,
porém pode também passar a exigir a transferência bancária, caso seja assim determinado pelo Serviço
Holandês de Imigração.

g. Taxas / UWI: Intercambistas devem contratar seguro médico fornecido pela UWI e pagar taxas da IES, que
inclui acesso a atendimento médico e odontológico no campus (informações a serem fornecidas após
aceitação pela IES estrangeira).
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CANADÁ
ANEXO I – PROCESSO KINGS / UREGINA

UNIVERSITY OF REGINA
KING’S UNIVERSITY COLLEGE AT WESTERN UNIVERSITY

EUA
DUQUESNE UNIV– DUQ
UNIV. INCARNATE WORD- UIW

SUNY OSWEGO
UNIV. CENTRAL FLORIDA - UCF

1. Requisitos
a.

b.
c.
d.
e.

2.

KINGS, URegina, SUNY-Oswego, UCF e UIW: Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado a partir
do 4º período (inclusive) de curso de graduação da PUC-SP (exceto Medicina, Enfermagem, Engenharia
Biomédica e Fonoaudiologia), ou no 4º ou 5º período do curso de Jornalismo
DUQ: Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado a partir do 4º período (inclusive) dos cursos de
Comunicação e Multimeios, Publicidade e Propaganda ou Relações Internacionais, ou no 4º ou 5º período do
curso de Jornalismo da PUC-SP
Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,0, sem aproximação).
Possuir conhecimentos avançados da língua inglesa
Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 250,00)
Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e conclusão do curso
de graduação

Pré-Seleção*
O processo de pré-seleção constará de:
a. Exame (oral e escrito) de língua inglesa – caráter eliminatório
b. Análise da carta de motivação, boletim de avaliação/histórico escolar e curriculum vitae
c. Entrevista realizada por representante(s) da ARII (vide Edital ARII nº 09/2019– item 7.c)
* A aceitação final caberá à instituição anfitriã.

3.

Observação
a. KINGS – Writing: Estudantes intercambistas devem cursar a disciplina “Writing” durante o intercâmbio.
b. UREGINA: A Faculdade de Comunicação não garante disponibilidade de vagas para intercambistas.
c. Acomodação e Serviços Estudantis (KINGS, DUQ, SUNY-Oswego e UIW): Intercambistas deverão ficar
alojados em residência universitária durante o período de intercâmbio. Há necessidade de efetuar pagamento
de taxas cobradas pelas IES. O valor referente à acomodação e taxas será pago para as IES parceiras
diretamente pelos intercambistas.
KINGS: No 2º sem/2019, o valor referente às taxas da universidade, cartão de transporte, residência estudantil,
plano de refeição, Bridging Program e seguro médico foi de aproximadamente CAD$ 7.000.
UIW: O estudante é alocado conforme disponibilidade de vagas nas residências estudantis. O preço varia de
acordo com os serviços selecionados pelo aluno e, para se fazer a reserva da acomodação, é necessário
efetuar depósito de US$225 à UIW. A UIW exige que todos os estudantes estejam vacinados contra Meningite
(tipos A, C, Y e W-135) antes de ingressar na residência estudantil. O estudante pré-selecionado deverá
apresentar, dentre os documentos de candidatura da UIW, declaração emitida por banco comprovando que o
responsável financeiro possui o equivalente a US$9.552,00.
SUNY: O estudante pré-selecionado deverá apresentar, dentre os documentos de candidatura da SUNYOswego, declaração emitida por banco comprovando que o responsável financeiro possui o equivalente a
US$10,123.45 (valor do 1º semestre/2019, sujeito à alteração).
d. Certificado oficial de proficiência: Os pré-selecionados deverão comprovar fluência por meio de:
UIW: TOEFL 79 iBT / CAE / TOEIC 650 / IELTS 6.5 (certificados devem ser enviados pelo centro de aplicação
diretamente para a UIW – código institucional 6303)
SUNY Oswego: CAE / CPE /TOEFL 72 iBT / IELTS 6
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FRANÇA
INST. MINES-TÉLÉCOM – IMT

ANEXO I – PROCESSO SCIENCESCOM//SCPO-Aix/UP1/UP10/ICP/IMT/ICT/UNIGE

AUDENCIA SCHOOL OF MANAGEMENT – SCIENCES COM
SCIENCES PO – AIX-EN-PROVENCE

UNIV. PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE – UP1
INST. CATHO. PARIS – ICP

INST. CATHO. TOULOUSE – ICT

UNIV. PARIS NANTERRE – UP10
1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado em curso de graduação da PUC-SP, conforme abaixo
indicado:
Sciences Com: A partir do 4º período (inclusive) no curso de Comunicação e Multimeios, ou Publicidade e
Propaganda, ou no 4º ou 5º período do curso de Jornalismo
ScPo-Aix: A partir do 4º período (inclusive) no curso de Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito ou
Relações Internacionais
UP1: Ciências Econômicas (6º e 7º períodos), Ciências Sociais (6º período), Direito (6º, 7º e 8º períodos),
História (6º período) ou Relações Internacionais (5º ou 6º períodos)
UP10, ICP e ICT: A partir do 4º período (inclusive) em curso de graduação (exceto Medicina, Enfermagem,
Engenharia Biomédica e Fonoaudiologia), ou no 4º ou 5º período do curso de Jornalismo
IMT: A partir do 8º período (inclusive) de Eng. Civil ou Eng. Produção
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,0, sem aproximação). Para a UP1, a
média geral deve ser igual ou superior a 7,5, sem aproximação.
c. Possuir conhecimentos avançados da língua francesa. Para SciencesCom: possuir conhecimentos avançados da
língua francesa ou inglesa.
d. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 250,00)
e. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e conclusão do curso
de graduação

2.

Pré-Seleção*
O processo de pré-seleção constará de:
a. Exame (oral e escrito) de língua francesa (Sciences Com / ICP / ICT / ScPo-Aix / UP1 / UP10 /IMT) ou inglesa
(Sciences Com) – caráter eliminatório
b. Análise da carta de motivação, boletim de avaliação/histórico escolar e curriculum vitae
c. Entrevista realizada por representante(s) da ARII (vide Edital ARII nº 09/2019– item 7.c)
* A aceitação final caberá à instituição anfitriã.

3.

Observações
a. Disciplinas de Master: Apenas estudantes com pelo menos 6 semestres (ou 5, a depender do curso e da IES) de
graduação concluídos poderão frequentar disciplinas de Master durante o período do intercâmbio. Na UP10 e
ICP, é necessária aprovação dos responsáveis pelas disciplinas do Master.
b. Acomodação no Campus Universitário – ScPo-Aix: Os estudantes pré-selecionados podem se candidatar a uma
vaga no alojamento da SciencesPo-Aix. O custo aproximado do alojamento é de €150 (standard room) e € 250
(quartos com banheiro privativo). Informações: www.sciencespo-aix.fr/fr_FR/international_infos_pratique.php
c. Disciplinas – Faculté Libre de Droit (ICT): Estudantes de Direito em intercâmbio no ICT podem cursar disciplinas
de um único semestre (período) e de um único percurso (Culture Juridique ou Science Politique).
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ANEXO I – PROCESSO IRIS SUP

FRANÇA
IRIS Sup
1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado no 6º período do curso de graduação
em Relações Internacionais da PUC-SP
a. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 8,0, sem aproximação)
b. Possuir conhecimentos avançados de língua francesa
c. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 250,00)
d. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e
conclusão do curso de graduação

2.

Pré-Seleção*
O processo de pré-seleção constará de:
a.

Exame (oral e escrito) de língua francesa – caráter eliminatório

b.

Análise da carta de motivação, histórico escolar e curriculum vitae

c.

Entrevista realizada pela coordenação do curso de Relações Internacionais, ou docente indicado
pela mesma, e/ou representante(s) da ARII (vide Edital ARII nº 09/2019 – item 7.c)
* A aceitação final caberá ao IRIS Sup.

3.

Observações
Master: No IRIS Sup, os estudantes cursarão disciplinas do “Ano 1” do Master em Relações
Internacionais.
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SCIENCES PO (C. ECONÔMICAS / DIREITO / RI)
ÉCOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE – EMN
INSEEC BUSINESS SCHOOL - INSEEC
1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado em curso de graduação da PUC-SP,
conforme abaixo indicado:
e. Sciences Po: A partir do 4º período (inclusive) no curso de Ciências Econômicas ou Direito ou no
4º, 5º ou 6º período do curso de graduação em Relações Internacionais da PUC-SP
EMN e Inseec: A partir do 4º período (inclusive) do curso de Administração ou Ciências
Econômicas
b. Apresentar bom rendimento escolar (Sciences Po: média geral igual ou superior a 8,0, sem
aproximação / EMN e Inseec: média geral igual ou superior a 7,0, sem aproximação)
c. Possuir conhecimentos avançados de língua francesa ou inglesa (Sciences Po / EMN / Inseec).
d. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 250,00)
e. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e
conclusão do curso de graduação

2.

Pré-Seleção*

ANEXO I – PROCESSO ScPo (DIR/ECO/RI) / EMN / INSEEC

FRANÇA

O processo de pré-seleção constará de:
a.

Exame (oral e escrito) de língua francesa (Sciences Po / EMN / Inseec / IRIS Sup) ou inglesa
(Sciences Po / EMN / Inseec) – caráter eliminatório

b.

Análise da carta de intenção, boletim de avaliação/histórico escolar e curriculum vitae

c.

Entrevista realizada por representante(s) da ARII (vide Edital ARII nº 09/2019 – item 7.c)
* A aceitação final caberá à IES estrangeira.

3.

Observações
a.. Master: Apenas estudantes com pelo menos 6 semestres de graduação concluídos poderão
frequentar disciplinas de Master durante o período do intercâmbio. Na Sciences Po, o estudante deve
escolher se fará o intercâmbio no Master ou Collège Universitaire. Caso opte em realizar intercâmbio
no Master, deverá escolher disciplinas de apenas um programa. No IRIS Sup, os estudantes cursarão
disciplinas do “Ano 1” do Master em Relações Internacionais.
b. Certificado de proficiência: Os pré-selecionados para intercâmbio na EMN e Sciences Po deverão
comprovar fluência por meio certificado de proficiência válido:
EMN: IELTS 6.5 / TOEFL 88 iBT / TCF / DELF/DALF (sujeitos à alteração a depender do programa)
Sciences Po: Collège Universitaire (Paris): FCE, CAE, CPE, IELTS 6, TOEFL 87iBT, TCF 400,
DELF B2
Master (Paris): CAE, CPE, IELTS 6.5, TOEFL100iBT, TCF 500, DALF C1
Collège Universitaire (Reims): CAE, CPE, IELTS 6.5, TOEFL100iBT, TCF 500, DALF
C1 ou IELTS 6, TOEFL 87iBT + TCF 400, DELF B2
c. Campus:
EMN: é possível participar de mobilidade no campus Caen ou Le Havre. Ao elaborar plano de
estudos, deve-se indicar disciplinas oferecidas apenas no campus de sua preferência.
Inseec: o intercâmbio deve ser realizado no campus Bordeaux.
Sciences Po: o intercâmbio pode ser realizado em Paris ou Reims. Ao elaborar o plano de estudos,
deve-se indicar disciplinas oferecidas apenas no campus de sua preferência. Programas de Master
são oferecidos apenas em Paris.
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ANEXO I – PROCESSO UNICATT / UNIBO / SAPIENZA

ITÁLIA
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – UNICATT
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – UNIBO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – SAPIENZA
1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado na PUC-SP nos cursos de graduação
(bacharelado/licenciatura) em:
UNICATT: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito ou Relações
Internacionais, a partir do 4o período (inclusive)
UNIBO: Comunicação e Multimeios, a partir do 4o período (inclusive), ou no 4º ou 5º período de
Jornalismo
SAPIENZA: Ciências Sociais, Comunicação e Multimeios, Direito, Publicidade e Propaganda ou
Relações Internacionais, a partir do 4o período (inclusive), ou no 4º ou 5º período de Jornalismo
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,0, sem aproximação)
c. Possuir conhecimentos avançados da língua italiana (Unicatt/Unibo/Sapienza) ou inglesa (Unicatt)
d. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 250,00)
e. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e
conclusão do curso de graduação

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) ou língua italiana (caráter classificatório).

b.

Análise da carta de motivação, boletim de avaliação/histórico escolar e curriculum vitae

c.

Entrevista realizada por representante(s) da ARII (vide Edital ARII nº 09/2019 – item 7.c)

* A aceitação final caberá à IES anfitriã.

3.

Observações
a. Disciplinas em inglês: Algumas disciplinas da Unicatt são oferecidas em inglês. Os interessados
em realizar o intercâmbio em língua inglesa deverão verificar a oferta de disciplinas em tal idioma
antes de realizar a inscrição.
b. Curso intensivo de italiano: A Unicatt oferece, antes do início do semestre acadêmico, curso
intensivo de língua italiana, no valor de aproximadamente € 400. Caso os estudantes préselecionados tenham escolhido realizar o intercâmbio em italiano, mas não tenham sido
aprovados no exame da referida língua, suas candidaturas serão apresentadas à Unicatt
condicionadas ao compromisso de realização do curso intensivo oferecido pela Unicatt (ou
semelhante). Para os pré-selecionados que pretendem participar do intercâmbio em língua
inglesa e que não tenham domínio da língua italiana, também é altamente recomendável a
participação no referido curso (ou semelhante).
c.

SAPIENZA: O estudante intercambista da PUC-SP poderá cursar disciplinas oferecidas apenas
pela Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione da Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.

11

ITÁLIA
UNIVERSITÀ CATOLICA DEL SACRO CUORE – UNICATT – ATUARIAIS
1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado no 5º período do curso de graduação
em Ciências Atuariais da PUC-SP
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,0, sem aproximação)
c. Possuir conhecimentos avançados da língua italiana ou inglesa
d. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 250,00)
e. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e
conclusão do curso de graduação

2.

Pré-Seleção*

ANEXO I – PROCESSO UNICATT - ATUARAIS
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O processo de pré-seleção constará de:
a.

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

b.

Análise da carta de intenção, boletim de avaliação/histórico escolar e curriculum vitae

c.

Entrevista realizada pela Coordenação de Curso e/ou representante(s) da ARII (vide Edital ARII nº
09/2019 – item 7.c)

* A aceitação final caberá à Unicatt.

3.

Observações
a.

Disciplinas em inglês: Algumas disciplinas da Unicatt são oferecidas em inglês. Os interessados em
realizar o intercâmbio em língua inglesa deverão verificar a oferta de disciplinas em tal idioma antes
de realizar a inscrição.

b.

Curso intensivo de italiano: A Unicatt oferece, antes do início do semestre acadêmico, curso
intensivo de língua italiana, no valor de aproximadamente €400. Caso os estudantes préselecionados tenham escolhido realizar o intercâmbio em italiano, mas não tenham sido aprovados
no exame da referida língua, suas candidaturas serão apresentadas à Unicatt condicionadas ao
compromisso de realização do curso intensivo oferecido pela Unicatt (ou semelhante). Para os préselecionados que pretendem participar do intercâmbio em língua inglesa e que não tenham domínio
da língua italiana, também é altamente recomendável a participação no referido curso (ou
semelhante).
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ANEXO I – PROCESSO UCP / UC / UP / Uminho / ISCTE-IUL / IPS / UBI

PORTUGAL
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA – PORTO – UCP
UNIVERSIDADE DE COIMBRA – UC

UNIVERSIDADE DO PORTO – UP

UNIVERSIDADE DO MINHO – UMinho
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - UBI
ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA – ISCTE-IUL
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL– IPS
1.

Requisitos
a. UCP: Ser estudante de graduação a partir do 4º período (inclusive) dos cursos de Administração,
Arte: História, Crítica e Curadoria, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas,
Comunicação e Multimeios, Engenharia Biomédica ou Psicologia;
UMinho: Ser estudante de graduação a partir do 4º período (inclusive), exceto dos cursos de Medicina,
Engenharia Biomédica e Fonoaudiologia, ou no 4º ou 5º período de Jornalismo;
UC, ISCTE-IUL, UBI: Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado a partir do 4º período
(inclusive) de curso de graduação da PUC-SP (exceto Medicina, Engenharia Biomédica, Enfermagem
ou Fonoaudiologia), ou no 4º ou 5º período de Jornalismo;
UP: Ser estudante de graduação a partir do 4º período (inclusive), exceto dos cursos de Administração,
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Medicina, Enfermagem, Engenharia Biomédica e
Fonoaudiologia, ou no 4º ou 5º período de Jornalismo;
IPS: Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado a partir do 4º período (inclusive) nos
cursos de Fisioterapia ou Administração da PUC-SP.
Obs: - Estudantes de Ciências Sociais e Relações Internacionais concorrem ao intercâmbio na UC
apenas às vagas destinadas aos respectivos cursos (fls. 15 e 16); estudantes de Direito concorrem ao
intercâmbio na UCP, UC e UP apenas às vagas destinadas ao respectivo curso (fl. 14)
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,0, sem aproximação)
c. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00)
d. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e
conclusão do curso de graduação

2.

Pré-Seleção*
O processo de pré-seleção constará de:
a.

Análise da carta de intenção, boletim de avaliação/histórico escolar, curriculum vitae e carta de
recomendação

b.

Entrevista realizada por representante(s) da ARII (vide Edital ARII nº 09/2019 – item 7.c)

* A aceitação final caberá à instituição anfitriã.

3.

Observações
Cursos de Psicologia em Portugal: Os cursos de Psicologia em algumas instituições portuguesas
podem ser oferecidos na forma de Mestrado Integrado. Alunos de graduação em Psicologia da PUCSP podem se candidatar ao intercâmbio em tal modalidade.
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UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA – PORTO – UCP - DIREITO
UNIVERSIDADE DE COIMBRA – UC – DIREITO
UNIVERSIDADE DE LISBOA – UL – DIREITO
UNIVERSIDADE DO PORTO – UP – DIREITO

1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado do 4o ao 8º período do curso de
graduação em Direito da PUC-SP
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,0, sem aproximação)
c. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00)
d. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e
conclusão do curso de graduação em Direito

2.

Pré-Seleção*

ANEXO I – PROCESSO UCP/UC/UL/UP – Direito

PORTUGAL

Todos os candidatos do curso de Direito que tenham indicado, dentre as opções de IES de destino, a
UCP, UC, UL e/ou UP, deverão passar por processo de pré-seleção composto por 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 apenas os 20 candidatos a intercâmbio na
UCP, UC, UL e/ou UP que obtiverem as melhores médias acima de 7,00 (sete), considerando
duas casas decimais. Em caso de empate de notas do 20º candidato, todos os que obtiverem a
mesma nota, sem aproximação, serão também convocados 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 intenção, boletim de avaliação/histórico escolar, curriculum vitae e carta de
recomendação.

* A aceitação final caberá à IES estrangeira
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PORTUGAL
UNIVERSIDADE DE COIMBRA – UC – CIÊNCIAS SOCIAIS

1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado no 5º período do curso de graduação
em Ciências Sociais da PUC-SP
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,5, sem aproximação)
c. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00)
d. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e
conclusão do curso de graduação em Ciências Sociais

2.

Pré-Seleção*

ANEXO I – PROCESSO UC - CS
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O processo de pré-seleção constará de:
a.

Análise da carta de intenção, boletim de avaliação/histórico escolar, curriculum vitae e carta de
recomendação

b.

Entrevista realizada pela Coordenação de Curso de Ciências Sociais e/ou representante(s) da
ARII (vide Edital ARII nº 09/2019 – item 7.c)

* A aceitação final caberá à UC.
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PORTUGAL
UNIVERSIDADE DE COIMBRA – UC – REL. INTERNACIONAIS
1.

Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado no 4 o, 5º ou 6o períodos do curso de
graduação em Relações Internacionais da PUC-SP
b. Apresentar bom rendimento escolar (média geral igual ou superior a 7,5, sem aproximação)
c. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00)
d. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do intercâmbio para prosseguimento e
conclusão do curso de graduação em Relações Internacionais

2.

Pré-Seleção*
O processo de pré-seleção constará de:
a.

Análise da carta de intenção, boletim de avaliação/histórico escolar, curriculum vitae e carta de
recomendação

b.

Entrevista realizada pela Coordenação de Curso de Relações Internacionais e/ou por
representante(s) da ARII (vide Edital ARII nº 09/2019 – item 7.c)

* A aceitação final caberá à UC.
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