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ANEXO V
“CHECKLIST” PARA DOCUMENTAÇÃO DE CANDIDATURA
Ficha de inscrição impressa, completa (preencher a média acadêmica e demais campos em branco),
com foto e assinada


A ficha estará disponível após finalização da inscrição on-line (clicar em “2ª Via Comprovante”)

Carta(s) de intenção, 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
Sciences Po Aix, 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 intenção em alemão acompanhada de tradução
simples para o português

□ Boletim de avaliação, emitido pela SAE ou Portal Acadêmico, com todas as notas obtidas até o 2o
semestre/2018.
 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.

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



Ex. O candidato a intercâmbio na Sciences Po Aix, 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

□ Comprovante de matrícula na PUC-SP, emitido pela SAE ou Portal Acadêmico, contendo as disciplinas,
turmas e horários do 1o semestre/2019

□ Plano de estudos preliminar, contendo indicação de disciplinas que pretende cursar durante o
intercâmbio (Anexo III).


O candidato deverá apresentar os planos de estudos para todas as IES indicadas na ficha de inscrição.

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


Nesta opção, o candidato deverá apresentar o comprovante de domínio de todos os idiomas indicados na
ficha de inscrição (exceto Português). 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.

□ Anexo VI – apenas para solicitantes de dispensa de exame(s) de idioma(s) – item 7a

□ Declaração de capacidade de arcar com despesas financeiras decorrentes do programa de intercâmbio,
com firma reconhecida da pessoa responsável pelo custeio da estadia no exterior ou acompanhada de
cópia de documento de identificação de quem a assinou (Anexo IV)

□ Apenas 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 email dci-arii@pucsp.br (Nome do professor:________________________________________________)
Nome:
Data: ___/___/2019
Assinatura do Candidato:

Recebido por (ARII):

Nome: _______________________________________________________
Observação (campos a serem preenchidos pela ARII):
Documentação completa ( )
Carta de recomendação (apenas para candidatos a IES portuguesas): Recebida (
Visto ARII:____________________________

)

Não recebida (

Data ___/____/2019

)
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