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EDITAL   ARII  nº. 01/2020  

 

PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 

PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 

2º SEMESTRE DE 2020 
 

 

O processo de pré-seleção de candidatos de cursos presenciais de Graduação da PUC-SP (exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia) para os programas de intercâmbio internacional durante o 2º semestre/2020 reger-se-á 
de acordo com o presente Edital e respectivos anexos. 
 

 
1. IES estrangeiras / Cursos / Limite de vagas / Idiomas 
As instituições estrangeiras, países, cursos, limite de vagas e idiomas em que são ministradas as aulas estão 
especificadas no Quadro 1. 
 
 

 

Quadro 1  
 

IDIOMA: ALEMÃO** 

IES estrangeira  País Cursos * Limite de vagas 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena Univ. of Applied Sciences  – EAH-JENA 
www.eah-jena.de 

Alemanha 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – FAU 
www.uni-erlangen.de (campus Nürnberg) 

Alemanha 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt - KUE 
www.ku-eichstaett.de 

Alemanha 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Universität Augsburg - UAG 
www.uni-augsburg.de  

Alemanha 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

1 

IDIOMA: ESPANHOL** 

IES estrangeira  País Cursos * Limite de vagas 

Universidad del Salvador – USAL 
www.usal.ar  

Argentina Relações Internacionais 1 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – UCB 
www.ucb.edu.bo  

Bolívia 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Universidad Austral de Chile – UACH 
www.uach.cl  

Chile 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Universidad Católica de La Santísima Concepción – UCSC 
www.ucsc.cl 

Chile 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

1 

Universidad de Talca – UTALCA 
www.utalca.cl  

Chile 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

1 

Universidad de Valparaíso  – UV 
www.uv.cl  

Chile 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Universidad de Santo Tomás – USTA 
www.usta.edu.co   

Colômbia 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

1 

Universidad del Norte – UN 
www.uninorte.edu.co  

Colômbia 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Universidad del Rosario – URO 
www.urosario.edu.co    

Colômbia Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Fundación Universitaria Católica – UNICATÓLICA 
www.unicatolica.edu.co/web/site/ 

Colômbia 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

1 

Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila - UCAV 
www.ucavila.es 

Espanha 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Universidad de Castilla-La Mancha – UCLM (campi  Albacete, Ciudad 
Real e Cuenca)  
www.uclm.es  

Espanha 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

http://www.eah-jena.de/
http://www.uni-erlangen.de/
http://www.ku-eichstaett.de/
http://www.uni-augsburg.de/
http://www.usal.ar/
http://www.ucb.edu.bo/
http://www.uach.cl/
http://www.ucsc.cl/
http://www.utalca.cl/
http://www.uv.cl/
http://www.usta.edu.co/
http://www.uninorte.edu.co/
http://www.urosario.edu.co/
http://www.ucavila.es/
http://www.uclm.es/
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Universidad de Deusto – UD 
www.deusto.es  

Espanha Relações Internacionais 1 

Universidad de Jaén – UJA 
www.ujaen.es  

Espanha 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Universidad de Santiago de Compostela – USC 
www.usc.es  

Espanha Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Universidad Pontificia Comillas – COMILLAS 
www.upcomillas.es 

Espanha 

Direito 1*** 

Engenharia de Produção 1 

Inst. Tecnol. y de Estudios Superiores de Occidente –  ITESO 
www.iteso.mx  

México 

Ciência da Computação 
Ciências Sociais 
Direito 
Engenharia Civil 
Engenharia de Produção 
Filosofia  
Relações Internacionais 

8 

Universidad Tecnológica del Perú – UTP 
www.utp.edu.pe   

Peru 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

1 

 

Universidad de la República - UdelaR 
www.universidad.edu.uy 

 

Uruguai 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

IDIOMA: FRANCÊS** 

IES estrangeira  País Cursos * Limite de vagas 

Audencia Nantes School of Management – SciencesCom 
www.sciencescom.org  

França 
Comunicação e Multimeios 
Jornalismo 
Publicidade e Propaganda 

10*** 

École de Management de Normandie  – EMN 
www.ecole-management-normandie.fr  

França 
Administração 
Ciências Econômicas 

2*** 

INSEEC Business School – INSEEC (campus Bordeaux) 
www.inseec.com  

França 
Administração 
Ciências Econômicas 

2*** 

Institut Catholique de Paris – ICP 
www.icp.fr 

França 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Institut Catholique de Toulouse – ICT 
www.ict-toulouse.fr  

França 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Institut d’Etudes Politiques de Paris – SciencesPo 
www.sciences-po.fr (campi Paris ou Reims)  

França 
Ciências Econômicas  
Direito 
Relações Internacionais 

1*** 

Institut de Relations Internationales et Strategiques – IRIS Sup 
www.iris-sup.org  

França Relações Internacionais 2 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – UP1 
www.univ-paris1.fr  

França 

Ciências Econômicas  
Ciências Sociais  
Direito 
História 
Rel. Internacionais 

2 

Université Paris Nanterre – UP10 
www.parisnanterre.fr   

França 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

3 

Université de Genève – Unige 
www.unige.ch  

Suíça 

Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem, Fonoaudiologia 
e Rel. Internacionais 

2*** 

IDIOMA: INGLÊS** 

IES estrangeira  País Cursos * Limite de vagas 

University of West Indies – UWI 
www.uwi.edu  

Barbados, 
Jamaica e 
Trinidad e 
Tobago 

Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

http://www.deusto.es/
http://www.ujaen.es/
http://www.usc.es/
http://www.upcomillas.es/
http://www.iteso.mx/
http://www.utp.edu.pe/
http://www.universidad.edu.uy/
http://www.sciencescom.org/
http://www.ecole-management-normandie.fr/
http://www.inseec.com/
http://www.icp.fr/
http://www.ict-toulouse.fr/
http://www.sciences-po.fr/
http://www.iris-sup.org/
http://www.univ-paris1.fr/
http://www.parisnanterre.fr/
http://www.unige.ch/
http://www.uwi.edu/
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Universiteit Antwerpen – UA 
www.uantwerpen.be 

 

Bélgica Direito 3 

Hankuk University of Foreign Studies - HUFS 
www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/  

Coreia do Sul 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Kongju National University - KONGJU 
http://english.kongju.ac.kr 

Coreia do Sul 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Solbridge International School of Business  – Solbridge 
www.solbridge.ac.kr  

Coreia do Sul 
Administração 
Ciências Econômicas 
Relações Internacionais 

4 

University of Economics in Bratislava – EUB 
www.euba.sk/en   

Eslováquia 
Administração 
Ciências Econômicas 
Relações Internacionais 

1 

Universidad Pontificia Comillas – COMILLAS 
www.upcomillas.es 

Espanha Direito 1*** 

University of Central Florida – UCF 
www.ucf.edu 

EUA 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

1 

University of the Incarnate Word – UIW 
www.uiw.edu  

EUA 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

1 

University of Oulu –  OULU 
www.oulu.fi 

Finlândia 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Audencia Nantes School of Management – SciencesCom 
www.sciencescom.org  

França 
Comunicação e Multimeios 
Jornalismo 
Publicidade e Propaganda 

10*** 

École de Management de Normandie  – EMN 
www.ecole-management-normandie.fr  

França 
Administração 
Ciências Econômicas 

2*** 

INSEEC Business School – INSEEC (campus Bordeaux) 
www.inseec.com  

França 
Administração 
Ciências Econômicas 

2*** 

Institut d’Etudes Politiques de Paris – SciencesPo 
www.sciences-po.fr (campi Paris ou Reims)  

França 
Ciências Econômicas  
Direito 
Relações Internacionais 

1*** 

Rotterdam Business School – RBS 
www.rotterdambusinessschool.nl  

Holanda 
Administração 
Ciências Econômicas 
Relações Internacionais 

1 

The Hague University of Applied Sciences – THUAS 
www.thehagueuniversity.com  

Holanda 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 2 

Budapest Business School – BBS 
http://en.bgf.hu/ 

Hungria 

Administração 
Ciências Contábeis 
Ciências Econômicas 
Relações Internacionais 

1 

Chandigarh University – CUCHD 
www.cuchd.in   

Índia 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Università Cattolica del Sacro Cuore – UNICATT 
www.unicatt.it 

 

Itália 

Ciências Atuariais 1*** 

Administração  
Ciências Contábeis  
Ciências Econômicas  
Direito 
Relações Internacionais 

3*** 

Sophia University – Sophia 
www.sophia.ac.jp 

Japão 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Vilnius University – VU 
www.vu.lt/en 

Lituânia 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Kozminski University – KZU  
www.kozminski.edu.pl/en  

Polônia 
Administração 
Ciências Atuariais 
Ciências Contábeis 

1 

University of Warsaw  – UW  
http://en.uw.edu.pl  

Polônia 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

1 

http://www.uantwerpen.be/
http://www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/
http://english.kongju.ac.kr/
http://www.solbridge.ac.kr/
http://www.euba.sk/en
http://www.upcomillas.es/
http://www.ucf.edu/
http://www.uiw.edu/
http://www.sciencescom.org/
http://www.ecole-management-normandie.fr/
http://www.inseec.com/
http://www.sciences-po.fr/
http://www.rotterdambusinessschool.nl/
http://www.thehagueuniversity.com/
http://en.bgf.hu/
http://www.cuchd.in/
http://www.unicatt.it/
http://www.sophia.ac.jp/
http://www.vu.lt/en
http://www.kozminski.edu.pl/en
http://en.uw.edu.pl/
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Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca – UBB 
www.ubbcluj.ro  

Romênia 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

2 

Université de Genève – Unige 
www.unige.ch  

Suíça 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem, Fonoaudiologia 
e Rel. Internacionais 

2*** 

IDIOMA: ITALIANO** 

IES estrangeira  País Cursos * Limite de vagas 

Università Cattolica del Sacro Cuore – UNICATT 
www.unicatt.it 

 

Itália 

Ciências Atuariais 1*** 

Administração  
Ciências Contábeis  
Ciências Econômicas  
Direito 
Relações Internacionais 

3*** 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – SAPIENZA 
www.uniroma1.it 

Itália 

Ciências Sociais 
Comunicação e Multimeios 
Direito 
Jornalismo 
Publicidade e Propaganda 
Relações Internacionais 

2 

IDIOMA: PORTUGUÊS** 

IES estrangeira  País Cursos * Limite de vagas 

Instituto Politécnico de Setúbal – IPS 
www.ips.pt 

Portugal 
Administração 
Fisioterapia 

2 

Instituto Superior das Ciências do Trabalho e Empresa do Instituto 
Universitário de Lisboa – ISCTE-IUL 
www.iscte-iul.pt  

Portugal 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

1 

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

 

Portugal 

Administração 
Ciências Atuariais 
Ciências Contábeis 
Ciências Econômicas 

2 

Arte: Hist, Crit, Curadoria 2 

Comunicação e Multimeios 2 

Direito 2 

Eng. Biomédica 1 

Psicologia 2 

Universidade da Beira Interior – UBI 
www.ubi.pt  

Portugal 
Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia 

1 

Universidade de Coimbra – UC  
www.uc.pt  

Portugal 

Geral – exceto Medicina, 
Enfermagem, Fonoaudiologia, 
Ciências Sociais, Direito e RI 

2 

Ciências Sociais 1 

Direito 4 

Relações Internacionais 2 

Universidade de Lisboa – UL 
www.fd.ul.pt  

Portugal Direito 2 

Universidade do Minho – UMinho 
www.uminho.pt  

Portugal 
Geral – exceto Medicina e 
Fonoaudiologia 

2 

Universidade do Porto – UP  
www.up.pt  

Portugal 

Geral – exceto Direito, Admi-
nistração, Ciências Atuariais, 
Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Medicina, 
Enfermagem, Fonoaudiologia 

2 

Direito 2 

 

*   Cursos da PUC-SP cujos estudantes podem se candidatar (não indicam disponibilidade do curso na IES de destino).  
**  Verifique no site da IES em que idiomas são oferecidas as disciplinas de seu interesse para elaboração do(s) respectivo(s) plano(s) de 

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

http://www.ubbcluj.ro/
http://www.unige.ch/
http://www.unicatt.it/
http://www.ips.pt/
http://www.iscte-iul.pt/
http://www.porto.ucp.pt/
http://www.ubi.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.fd.ul.pt/
http://www.uminho.pt/
http://www.up.pt/
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2. Requisitos 
 Vide Anexo I. 
 
 

3. Duração 
1 semestre acadêmico (2º semestre/2020), conforme calendário de cada IES estrangeira.  

  
4. Documentos necessários para inscrição****  

a. Carta(s) de motivação, endereçada(s) à ARII, apresentando as razões da candidatura, no(s) idioma(s) em que 
serão ministradas as aulas durante o intercâmbio.  
Candidatos a intercâmbio na Alemanha: a carta de motivação em alemão deverá estar acompanhada de 
tradução simples em português. 

b. Boletim de avaliação emitido pelo Portal Acadêmico ou Secretaria de Administração Escolar (SAE), com todas 
as notas obtidas até o 2º semestre/2019 (Candidatos que tiveram aproveitamento de estudo: também 
apresentar o histórico escolar emitido pela SAE). 

c. Curriculum vitae, no(s) idioma(s) em que serão ministradas as aulas durante o intercâmbio. 
Candidatos a intercâmbio na Alemanha: o CV em alemão deverá estar acompanhado de tradução simples em 
português. 

d. Comprovante de matrícula na PUC-SP (1º semestre/2020). 

e. Comprovante(s) de domínio do(s) idioma(s) em que serão ministradas as aulas durante o intercâmbio 
(documento não necessário para intercâmbio em Portugal). 

f. Plano(s) de estudos preliminar(es) contendo indicação de disciplinas a serem cursadas durante o intercâmbio 
(Anexo III), para cada IES indicada na ficha de inscrição. 

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

h. Planilha orçamentária, com indicação de previsão de gastos durante o intercâmbio (Anexo V), para cada IES 
indicada na ficha de inscrição. 

i. Ficha de inscrição impressa, assinada, com foto e com todos os campos preenchidos. 

j.  “Check list” vistado, preenchido e assinado (Anexo VI). 

k. Apenas para candidatos a intercâmbio em IES portuguesas: Carta de recomendação acadêmica emitida por 
professor(a) da PUC-SP, devidamente assinada e em envelope lacrado, ou enviada pelo(a) docente para o e-
mail dci-arii@pucsp.br. 

l. Apenas para candidatos solicitantes de dispensa do exame(s) de língua(s) estrangeira(s): Solicitação de 
dispensa (Anexo VII) para cada idioma, devidamente acompanhada de certificado(s) listado(s) no item 7.a. 

 

****1.  Para candidatos a mais de um processo de pré-seleção [(ex.: processo ICP/UP1/UP10 (língua francesa) e 
processo USC/UCLM (língua espanhola)], será necessário apresentar apenas um exemplar dos documentos 
indicados nos itens 4b, 4d, 4g,  4i e 4j.  

*2.  Os documentos indicados nos itens 4a, 4c e 4e deverão ser apresentados para cada processo (idioma) ao qual 
o estudante se candidatar. 

 3.  Em relação à carta de intenção (4a), o estudante poderá usar como referência sua primeira opção em cada um 
dos processos a que se candidatar (ex.: candidatos a ICP/UP1/UP10 e UCLM/USC deverão apresentar duas 
cartas de intenção, sendo uma em língua francesa e outra em língua espanhola).   

4.  Serão aceitos, como comprovantes de domínio de idioma, documentos/certificados emitidos por centro de 
idiomas, comprovante de realização de intercâmbio, certificados oficiais ou documento emitido por professor da 
língua estrangeira indicando o nível de proficiência do candidato no idioma.  

5. Deverão ser apresentados planos de estudos para todas as instituições indicadas pelo candidato na ficha de 
inscrição (item 4f). 

 
 
 
 

5.  Procedimentos para inscrição  

a. Preenchimento de formulário on-line, disponível em www.nucvest.com.br:  de 19/02 a 09/03/2020 (horário 
limite: 12h00). 

Obs.: O candidato poderá escolher até 5 (cinco) IES estrangeiras, com indicação, no formulário de 
inscrição on-line, de sua ordem de preferência.  

b. Entrega dos documentos indicados no item 4:  de 19/02 a 10/03/2020 (horário limite: 14h00)  

Local: ARII (Rua Monte Alegre, 984 – Sala P-67 – 1º andar – Edifício Cardeal Mota) 
Horários:  
de 19/02 a 09/03/2020: das 08h às 17h30 (2ª a 6ª feira, exceto dias 24, 25 e 26/02/2020, devido a recesso 
acadêmico-administrativo da PUC-SP)  
dia 10/03/2020: das 08h às 14h  

c. Pagamento da taxa de inscrição: de 19/02 a 10/03/2020 (valores indicados no Quadro 2). 

mailto:dci-arii@pucsp.br
http://www.nucvest.com.br/


Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Reitoria | Rectory 

 Assessoria de Relações Internacionais e Institucionais 
Office of International and Institutional Affairs 

 

 

 
  

 

  

 

6 

 

Obs. 1: Após concluída a inscrição on-line, o candidato deverá efetuar pagamento por cartão de crédito ou 
gerar boleto referente à taxa de inscrição, cujo valor será calculado de acordo com os idiomas selecionados. 
Será emitido um único boleto para pagamento da taxa. Candidatos cujas solicitações de dispensa do exame 
de idiomas (tem 7.a) sejam deferidas pela ARII terão sua taxa de inscrição recalculada e o pagamento 
poderá ser feito apenas por boleto bancário, a ser enviado pela ARII. 

Obs. 2: Não haverá devolução da taxa de inscrição, portanto recomendamos que a taxa seja paga após 
verificação da candidatura pela ARII, quando da entrega dos documentos para inscrição. 

 

Quadro 2 – Taxas de Inscrição 

 

Intercâmbio / Idioma Taxa de Inscrição  

 

***** Taxa referente apenas ao idioma cuja dispensa de 

prova for aprovada pela ARII [Ex.: um candidato inscrito para 
intercâmbio em língua espanhola e em língua inglesa e que 
seja portador do DELE C1 (cf. item 7a abaixo) pagará taxa 
correspondente a R$ 370,00]. O boleto com valor 
diferenciado será gerado após verificação e aprovação, por 
parte da ARII, da documentação indicada no item 4. 

 

Intercâmbio – Alemão  R$ 270,00 

Intercâmbio – Espanhol            R$ 270,00 

Intercâmbio – Francês           R$ 270,00 

Intercâmbio – Inglês R$ 270,00 

Intercâmbio – Italiano  R$ 270,00 

Intercâmbio – Português R$ 100,00 

Dispensados de prova (item 7a)       R$ 100,00 ***** 

   
 

6.  Calendário   
 

Quadro 3 – Calendário do processo de pré-seleção para intercâmbios em língua estrangeira 

Inscrições on-line  19/02 a 09/03/2020 (horário limite: 12h00) – vide item 5.a 

Entrega da documentação 19/02 a 10/03/2020 (horário limite: 14h00) – vide item 5.b 

Pagamento da taxa de inscrição  19/02 a 10/03/2020 - vide item 5.c 

Idioma 
Prova 

(Anexo II)  
Resultado 
da Prova 

Recurso 
Resposta ao 

Recurso 

Entrevistas 
(datas e horários 

a serem 
agendados) 

Divulgação    
dos pré-

selecionados 

Confirmação 
de interesse 

na vaga 

Entrega de 
plano de 
estudos 

(aprovado 
pelo coord.  
de curso) 

Inglês 12/03 (5ª feira) 

 

23/03/2020 

 

     24/03/2019 
Até 

30/03/2020 
24 a  

30/03/2020 
Até 

31/03/2020 
Até 

03/04/2020 
Até 

08/04/2020 

Francês 13/03 (6ª feira) 

Espanhol 16/03 (2ª feira) 

Italiano 17/03 (3ª feira) 

Alemão 19/03 (5ª feira) 
 
 

Quadro 4 – Calendário do processo de pré-seleção para intercâmbios em Portugal 

Inscrições on-line  19/02 a 09/03/2020 (horário limite: 12h00) – vide item 5.a 

Entrega da documentação 19/02 a 10/03/2020 (horário limite: 14h00) – vide item 5.b 

Pagamento da taxa de inscrição  19/02 a 10/03/2020 - vide item 5.c 

 

  

Convocação 
para 2ª Etapa 

Entrevistas 
(datas e horários a 
serem agendados) 

Divulgação dos 
pré-selecionados 

Confirmação 
de interesse na 

vaga 

Entrega de plano de 
estudos (aprovado 

pelo coord.  de curso) 

IPS, ISCTE-IUL, UCP (exceto 
Direito), UP (geral), UM, UBI, UC 
(geral, Ciências Sociais e RI) 

- - - 
16 a 

30/03/2020 Até 31/03/2020 Até 03/04/2020 Até 08/04/2020 

UC(Direito), UL(Direito), UP(Direito) e 
UCP(Direito)   

12/03/2020 

 

 
7. Pré-Seleção ******  

 O processo de pré-seleção constará de: 

a. Exame (oral e escrito) de língua estrangeira – vide Anexo II (exceto para candidatos a intercâmbios em 
Portugal). 

- Estão dispensados da(s) prova(s) de idioma os candidatos que se enquadrarem nos casos abaixo: 
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I. Portadores dos seguintes certificados/diplomas oficiais: 

Língua alemã 

Língua espanhola 

Língua francesa 

Língua inglesa 

Língua italiana 

TestDaF C1 

CELU “avanzado” (emitido após 01/05/2018), SIELE C1 (emitido após 01/05/2018), DELE C1 

TCF 500 (emitido após 01/05/2018), DALF C1 

CAE/CPE, TOEFL 100 iBT (emitido após 01/05/2018), IELTS 7 (emitido após 01/05/2018) 

CELI/CILS C1 

II. Portadores dos seguintes certificados oficiais: 

Língua alemã 

Língua francesa 

ABITUR 

BAC 

- Os exames dos idiomas terão caráter eliminatório (nota mínima para aprovação: 7,0).  

- Candidatos que tenham obtido nos exames de língua espanhola e/ou italiana nota final (média entre prova 

escrita e prova oral) entre 6,0 e 6,9 continuarão participando do processo de pré-seleção desde que 
formalizem o compromisso, por escrito (direcionado ao e-mail dci-arii@pucsp.br), até 24/02/2020, de realizar 
curso intensivo do idioma na IES de destino (ou em outra instituição de sua preferência) caso pré-
selecionados. 

- Análise da documentação apresentada.  

b. Entrevista realizada por representante(s) da ARII, por Coordenadores de curso e/ou por docente(s) indicado(s) 
pela Coordenação de curso (Anexo I). 

- Para IES estrangeiras com relação candidato/vaga menor ou igual a 1, a entrevista poderá ser dispensada, a 
critério da ARII, desde que o candidato cumpra todos os requisitos exigidos no Anexo I.  

- Candidatos a mais de um programa de intercâmbio poderão ser entrevistados uma única vez quando a banca 
examinadora contar com representante(s) da ARII. A data da entrevista levará em consideração a 1ª opção 
de IES indicada na ficha de inscrição. 

- A convocação do candidato para as entrevistas está condicionada à sua aprovação nas etapas anteriores 
(apresentação da documentação completa, verificação da média acadêmica e aprovação na prova de inglês, 
francês e/ou alemão). 

- As entrevistas serão realizadas em português, com duração média de 10-15 minutos, e agendadas na ARII.  

******O processo de pré-seleção de candidatos do curso de Direito para intercâmbio em Portugal será realizado em 
duas etapas (vide Anexo I). 

 

 

8. Resultados 
As listas dos candidatos aprovados no exame de língua estrangeira, dos dispensados dos exames de língua 
estrangeira e dos pré-selecionados serão publicadas no quadro de avisos da ARII (Edifício Cardeal Mota, 1º andar, 
sala P-67, campus Perdizes) e enviadas por e-mail, de acordo com os calendários apresentados no item 6 do 
presente Edital. 

 
 

9. Confirmação de interesse no intercâmbio 
a.  Os candidatos pré-selecionados deverão confirmar interesse em participar do intercâmbio por meio da entrega 

à ARII de cópia colorida do passaporte válido (ou protocolo de agendamento emitido pela Polícia Federal) e do 
Termo de Ciência e Compromisso original, devidamente firmado, até 03/04/2020. Em caso de desistência ou 
ausência de confirmação por escrito, a pré-seleção do próximo candidato seguirá ordem de classificação para o 
respectivo processo. 

b.  Os candidatos pré-selecionados que confirmarem interesse no programa de intercâmbio receberão instruções 
iniciais a partir de 13/04/2020, por e-mail enviado pela ARII, referentes aos procedimentos de candidatura das 
instituições de destino. Caberá à IES estrangeira a análise da candidatura e decisão quanto à aceitação final 
dos(s) candidato(s).  

 
 

10.  Desclassificação 

a. Os candidatos que não apresentarem a documentação solicitada para inscrição, não reunirem os requisitos 
indicados no Anexo I, não efetuarem o pagamento da taxa de inscrição, não realizarem a(s) prova(s) de idioma  
previstas neste Edital (com exceção dos candidatos dispensados nos termos do item 7a) ou não comparecerem 
à entrevista estarão automaticamente desclassificados.  

b.  Os candidatos reprovados no(s) exame(s) de idioma alemão, francês e inglês estarão desclassificados. Caso 
interponham recurso, a desclassificação ocorrerá se o resultado mantiver média abaixo de 7,0 e/ou se, ainda 

que alterada, não sejam atingidas as notas mínimas exigidas no Anexo II. Candidatos que tenham obtido nos 

exames de língua espanhola e/ou italiana nota final (média entre prova escrita e prova oral) entre 6,0 e 6,9 
continuarão participando do processo de pré-seleção desde que formalizem o compromisso, por escrito 
(direcionado ao e-mail dci-arii@pucsp.br), até 24/02/2020, de realizar curso intensivo do idioma na IES de 
destino (ou em outra instituição de sua preferência) caso pré-selecionados. 

mailto:dci-arii@pucsp.br
mailto:dci-arii@pucsp.br
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c. Os candidatos que tenham obtido nos exames de língua espanhola e/ou italiana média abaixo de 6,0 estarão 
desclassificados. 

 Obs.: Não haverá devolução do valor referente à taxa de inscrição. 
 

 
11. Vagas Remanescentes 

Candidatos que não forem pré-selecionados para as opções elencadas em seu formulário de inscrição poderão se 
candidatar para preenchimento de eventuais vagas remanescentes de outras IES estrangeiras, desde que se 
enquadrem nos pré-requisitos indicados no presente Edital e no Anexo I.  

 
  

12. Observações  

a. Será levada em consideração a ordem de preferência indicada na ficha de inscrição. Se o candidato for pré-
selecionado para a sua primeira opção, estará automaticamente excluído das demais indicadas. Caso seja pré-
selecionado para IES indicada a partir da segunda opção, ainda poderá ser convocado para as opções 
anteriores, se houver disponibilidade de vaga por desistência de candidatos (observada a ordem de 
classificação). Portanto, os candidatos devem apenas indicar as IES para as quais, de fato, tem interesse em 
realizar o intercâmbio.  

b. Apenas serão consideradas válidas as inscrições que preencham todos os requisitos do presente Edital e do 
Anexo I e cuja documentação seja entregue à ARII dentro do prazo estabelecido. 

c. Durante o período de intercâmbio, o estudante mantém obrigações financeiras junto à PUC-SP (matrícula 
"intercâmbio internacional"), referente ao pagamento das mensalidades, quando couber, de acordo com o Edital 
de Anuidades do ano correspondente (independentemente da quantidade de disciplinas/créditos cursados 
durante o intercâmbio); e fica isento de pagamento da semestralidade na instituição anfitriã. Eventuais taxas 
cobradas pela Universidade estrangeira deverão ser pagas pelo intercambista, sem possibilidade de reembolso 
pela PUC-SP. Tais informações geralmente estão indicadas no site da IES estrangeira (caso o candidato tenha 
dificuldade em encontrar a informação, poderá entrar em contato com a equipe da ARII). 

d. O estudante intercambista deve estar ciente de que, caso curse disciplinas fora da grade curricular original após 
seu retorno à PUC-SP, as mesmas serão computadas para fins de cálculo da semestralidade, podendo implicar 
aumento dos valores das mensalidades. 

e. Igualmente, o estudante intercambista deve estar ciente de que: (I) o intercâmbio em si não assegura 
equivalência automática dos créditos que corresponderiam a um semestre na PUC-SP; (II) os aproveitamentos 
de estudos das disciplinas cursadas e aprovadas durante o programa de intercâmbio dependem (única e 
exclusivamente) da análise da Coordenação do curso e estão condicionados ao recebimento da certidão oficial 
de notas emitida pela IES estrangeira; (III) a solicitação de aproveitamento deverá ser feita junto à SAE, 
mediante entrega de formulário próprio, certidão de estudos e de programas das disciplinas cursadas, 
eventualmente acompanhados de tradução e outras informações, em conformidade com as exigências da 
Coordenação do curso. 

f. Cabe ao intercambista tomar providências referentes a visto apropriado, acomodação, alimentação, transporte, 
passagens aéreas, seguro-saúde internacional, registro no país anfitrião e demais itens pessoais importantes, 
custeando todas as despesas envolvidas, sem ônus financeiro para a PUC-SP. 

g. Candidatos com bolsa de estudos de caráter filantrópico deverão entrar em contato com o Setor de 
Administração de Bolsa de Estudos (SABE), até o encerramento das inscrições do presente Edital, para análise 
do respectivo caso. Sendo aprovados na pré-seleção, deverão apresentar ao SABE documentação atualizada 
que comprove a situação financeira familiar e planilha com previsão de gastos durante o intercâmbio, bem 
como outros documentos que lhe venham a ser solicitados. 

h. Os candidatos selecionados se comprometem a: (I) encaminhar à ARII (dentro do prazo solicitado),  por e-mail 
(dci-arii@pucsp.br), plano de estudos final, atestado de chegada na IES estrangeira e relatórios (parcial e final) 
de participação no intercâmbio; e, (II) no início do semestre subsequente à mobilidade, entregar à ARII o 
atestado de finalização do intercâmbio. 

i. Candidatos do curso de Direito, caso selecionados, deverão, ao retornar à PUC-SP, prosseguir seu percurso 
acadêmico regular, realizando as disciplinas do semestre que deixou de cursar durante o intercâmbio, quando 
disponíveis (ex.: estudante que participou do processo de pré-seleção durante o 4º período deverá, ao retornar 
à PUC-SP, cursar as disciplinas do 5º período). Estudantes do 9º período de Direito deverão cursar as 
disciplinas obrigatórias do 10º período durante o 2º semestre/2021 (não estarão disponíveis no 1º 
semestre/2021). As disciplinas cursadas com aprovação na IES estrangeira serão analisadas pela 
Coordenação de curso para aproveitamento de créditos em correspondência com as disciplinas optativas do 9º 
e/ou 10º período. 

j. Estudantes que realizam ou já realizaram TCC I, ou Monografia I (e/ou Monografia II/III), no caso de Ciências 
Econômicas) não tem garantia, após a realização do intercâmbio, de manutenção de seus docentes 
orientadores para o TCC II, Monografia II, ou, no caso de Ciências Econômicas, Monografia II/III e Monografia 
IV.  

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.  

(retificação em 14/02/2020) 

mailto:dci-arii@pucsp.br

