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EDITAL ARII 012/2022 – INTERCÂMBIO INTERNACIONAL PRESENCIAL – GERAL – VAGAS COMPLEMENTARES  
1º SEMESTRE/2023 

 

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS 
 

IDIOMA: ESPANHOL 

IES estrangeira  País Cursos * Limite de vagas Duração Requisito – Período*** 
Requisito – 

Média Mínima 

Univ. Diego Portales – UDP  

www.udp.cl  
Chile 

Geral – exceto 

Medicina 
2 

Fevereiro a 

Julho/2023 

Entre 4º e penúltimo 

período 
7,0 

Univ. del Rosario – URO 

www.urosario.edu.co 
Colômbia 

Geral – exceto 

Medicina 
1 

Janeiro a 

Maio/2023 

Entre 4º e penúltimo 

período 
7,0 

Univ. de Jaén – UJA 

www.ujaen.es     
Espanha 

Geral – exceto 

Medicina 
1 

Janeiro a 

Junho/2023 

Entre 4º e penúltimo 

período 
7,0 

 

*     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.  

**  O limite de vagas refere-se a cada IES, e não ao idioma indicado.  

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

Estudantes de Jornalismo apenas podem se candidatar caso estejam no 4º ou 5º período. 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, se a disciplina já tiver sido cursada com aprovação, 

não se inclui no cálculo da média a nota da respectiva disciplina reprovada.  
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