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EDITAL ARII nº 08/2021 – ANEXO I 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 
 
 
 
 

Programa Página 

Espanha - Universidad de Santiago de Compostela – USC 
Espanha – Universidad Pontificia de Comillas - Comillas 
México – Inst. Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente - ITESO 
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Coreia do Sul – Hankuk University of Foreign Studies - HUFS 
EUA – University of the Incarnate Word - UIW 
Finlândia – University of Oulu - OULU 
Holanda – Rotterdam Business School - RBS 
Polônia – Kozminski University - KZU 
Polônia – University of Warsaw - UW 
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França – Audencia School of Management/SciencesCom - SCIENCESCOM 
França – EM Normandie - EMN 
França – Institut Catholique de Paris - ICP 
França – Université de Lille - ULILLE 
França – Université Paris Nanterre – UPN  
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Portugal – Instituto Politécnico de Setúbal  
Portugal – ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa 
Portugal – Universidade da Beira Interior                    
Portugal – Universidade de Coimbra (Geral / Ciências Sociais / Direito / 
Relações Internacionais) 
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ESPANHA 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA – USC   

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS – COMILLAS    

 

MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE - ITESO        
 

 

1. Requisitos para o processo de pré-seleção: 
 

Período 

USC e ITESO: Estar, no momento da inscrição, regularmente 
matriculado entre o 4º e o penúltimo período (inclusive) em curso de 
graduação da PUC-SP, exceto Medicina e Enfermagem, ou no 4º ou 
5º período do curso de Jornalismo* 

*Estudantes que estejam no 6º período poderão participar do 
processo, desde que haja aprovação da coordenação de curso de 
Jornalismo para o email dci-arii@pucsp.br, até o encerramento da 
inscrição on-line (Nucvest). 

Comillas: Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado 
entre o 4º e o penúltimo período (inclusive) no curso de graduação 
em Engenharia de Produção  

Média 
acadêmica 

Média geral igual ou superior a 7,0, sem aproximação (a média deve 
ser calculada com base em todos os períodos já cursados, incluindo 
o 1º semestre/2021, considerando-se duas casas decimais) 

 
Idioma 
 

Possuir conhecimentos avançados da língua espanhola 

 
  

 

2. Observações  
 

USC 

a. A Faculdade de Ciências da Comunicação não garante disponibilidade 
de vagas para intercambistas. 

b. As línguas utilizadas são o castelhano e o galego, cabendo ao docente 
definir em qual delas ministrará as aulas. Da mesma forma, os 
estudantes podem optar por fazer os trabalhos e provas em galego ou 
castelhano. 

Comillas 
A IES oferece curso de espanhol. Valores devem ser consultados 
diretamente com a IES. 
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COREIA DO SUL - HANKUK UNIV. OF FOREIGN STUDIES    

EUA – UNIVERSITY OF THE INCARNATE WORD – UIW 

FINLÂNDIA -  UNIVERSITY OF OULU – OULU 

HOLANDA – ROTTERDAM BUSINESS SCHOOL  – RBS  

POLÔNIA - KOZMINSKI UNIVERSITY - KZU      UNIVERSITY OF WARSAW- UW 
 
 

1. Requisitos para o processo de pré-seleção: 
 

Período 

HUFS, UIW, OULU e UW: Estar, no momento da inscrição, regularmente 
matriculado entre o 4º e o penúltimo período (inclusive) em curso de 
graduação da PUC-SP, exceto Medicina e Enfermagem, ou no 4º ou 5º 
período do curso de Jornalismo* 

*Estudantes que estejam no 6º período poderão participar do processo, 
desde que haja aprovação da coordenação de curso de Jornalismo para o 
email dci-arii@pucsp.br, até o encerramento da inscrição on-line (Nucvest). 

RBS: Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado entre o 4º e 
o penúltimo período (inclusive), nos cursos de Administração, C. Econômicas 
ou Rel. Internacionais 

KZU: Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado entre o 4º e 
o penúltimo período (inclusive), nos cursos de Administração, C. Atuariais ou 
C. Contábeis 

Média 
acadêmica 

HUFS, UIW, OULU, RBS, KZU e 
UW: Média geral igual ou superior 
a 7,0, sem aproximação 

A média deve ser calculada com base 
em todos os períodos já cursados, 
incluindo o 1º semestre/2021, 
considerando-se duas casas decimais. 

Idioma Possuir conhecimentos avançados da língua inglesa 

 
2. Observações 

UIW 

a.Acomodação: Intercambistas devem ficar alojados em residência universitária 
durante o período de intercâmbio (a alocação é feita pela UIW, de acordo com a 
disponibilidade de vagas das residências). O valor referente à acomodação e 
taxas será pago à UIW diretamente pelos intercambistas (o valor varia de acordo 
com os serviços selecionados pelo aluno e, para efetuar a reserva da 
acomodação, é necessário efetuar depósito de US$225 (aprox.). Todos os 
estudantes devem estar vacinados contra Meningite (ACWY) antes de ingressar 
na residência estudantil. O pré-selecionado deverá apresentar, dentre os 
documentos de candidatura, declaração (em inglês) emitida por banco 
comprovando que o responsável financeiro possui o equivalente a US$ 10.356,00. 

b. Certificado de proficiência: O candidato pré-selecionado deverá comprovar 
fluência por meio de certificado oficial válido:  TOEFL 79 iBT (via ETS, código 
6303) / CAE / TOEIC 650 / IELTS 6.5  

RBS 

Para comprovação de recursos financeiros com vistas à solicitação de visto, 
intercambistas na RBS devem realizar transferência bancária à RBS no valor de 
4610 euros (correspondentes a 922 euros/mês), aproximadamente 3 meses antes 
do início da mobilidade, conforme instruções a serem fornecidas pela IES. O valor 
será restituído ao aluno em conta bancária a ser aberta na Holanda, de 3 a 6 
semanas após o início do semestre acadêmico.   
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FRANÇA 
 

AUDENCIA SCHOOL OF MANAGEMENT – SCIENCES COM  

EM NORMANDIE – EMN 

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS – ICP       

UNIVERSITÉ DE LILLE – ULILLE 

UNIV. PARIS NANTERRE – UPN         
 

1. Requisitos para o processo de pré-seleção: 

Período 

Sciences Com: Estar, no momento da inscrição, regularmente 
matriculado entre o 4º e o penúltimo período (inclusive) do curso de 
Comunicação e Multimeios ou Publicidade e Propaganda, ou no 4º ou 5º 
período do curso de Jornalismo*  

*Estudantes que estejam no 6º período poderão participar do processo, 
desde que haja aprovação da coordenação de curso de Jornalismo para 
o email dci-arii@pucsp.br, até o encerramento da inscrição on-line 
(Nucvest). 

EMN: Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado entre o 
4º e o penúltimo período (inclusive), nos cursos de Administração ou 
Ciências Econômicas 

ICP, ULILLE e UPN: Estar, no momento da inscrição, regularmente 
matriculado entre o 4º e o penúltimo período (inclusive) em curso de 
graduação da PUC-SP (exceto Medicina e Enfermagem e 
Fonoaudiologia), ou no 4º ou 5º período do curso de Jornalismo* 

*Estudantes que estejam no 6º período poderão participar do processo, 
desde que haja aprovação da coordenação de curso de Jornalismo para 
o email dci-arii@pucsp.br, até o encerramento da inscrição on-line 
(Nucvest). 

Média 
acadêmica 

Média geral igual ou superior a 7,0 (a média deve ser calculada com base 
em todos os períodos já cursados, incluindo o 1º semestre/2021, 
considerando-se duas casas decimais.) 

 
Idioma 
 

SciencesCom, EMN e ULille: Possuir conhecimentos avançados da 
língua francesa ou inglesa 

ICP e UPN: Possuir conhecimentos avançados da língua francesa 

 
2. Observações 

ICP / 
UPN 

Disciplinas de Master: Caso haja aprovação dos responsáveis pelas 
disciplinas de Master, estudantes com pelo menos 6 semestres (ou 5, a 
depender do curso e da IES) de graduação concluídos poderão cursá-las 
durante o período do intercâmbio.  

EMN 

a.Campus: é possível participar de mobilidade nos campi Caen ou Le Havre. Ao 
elaborar plano de estudos, deve-se indicar disciplinas oferecidas apenas no 
campus de sua preferência. 

b. Certificado de proficiência: O pré-selecionado deverá comprovar fluência por 
meio de certificado de proficiência válido: IELTS 6.5 / TOEFL 88 iBT / TCF / 
DELF/DALF (sujeitos à alteração a depender do programa). 
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PORTUGAL 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL – IPS  

ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA – ISCTE-IUL 

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR – UBI 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA – UC 
 

1. Requisitos para o processo de pré-seleção: 
 

Período 

IPS: Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado do 4º ao 
penúltimo período (inclusive) nos cursos de Administração, Fisioterapia 
ou Fonoaudiologia da PUC-SP. 

ISCTE-IUL, UBI e UC (Geral): Estar, no momento da inscrição, 
regularmente matriculado a partir do 4º período (inclusive) de curso de 
graduação da PUC-SP (exceto Medicina e Enfermagem), ou no 4º ou 5º 
período de Jornalismo* 

*Estudantes que estejam no 6º período poderão participar do processo, 
desde que haja aprovação da coordenação de curso de Jornalismo para 
o email dci-arii@pucsp.br, até o encerramento da inscrição on-line 
(Nucvest). 

UC (Direito): Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado 
do 6º ao penúltimo período (inclusive) do curso de Direito da PUC-SP 

UC (Ciências Sociais): Estar, no momento da inscrição, regularmente 
matriculado do 4º ao penúltimo período (inclusive) do curso de Ciências 
Sociais da PUC-SP 

UC (RI): Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado do 4º 
ao penúltimo período (inclusive) do curso de Relações Internacionais da 
PUC-SP 

Média 
acadêmica 

IPS, ISCTE-IUL, UBI e UC (Geral): 
Média geral igual ou superior a 7,0 

A média deve ser calculada 
com base em todos os 
períodos já cursados, 
incluindo o 1º semestre/2021, 
considerando-se duas casas 
decimais. 

UC (Ciências Sociais), UC (Direito)* e 
UC (RI): Média geral igual ou superior a 
7,5 

 
2. Observações 

UC 
(Direito)  

* O processo de pré-seleção de candidatos de Direito à Universidade de 
Coimbra ocorrerá em duas etapas: 

1ª fase: 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 10 candidatos que obtiverem as melhores médias 
acima de 7,5 (sete e meio), considerando duas casas decimais. Em caso de 
empate de notas do 10º candidato, todos os que obtiverem a mesma nota, 
sem aproximação, serão igualmente convocados para a 2ª fase. 

2ª fase: Entrevista (vide Edital ARII 08/2021, item 7c) 
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