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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – SEPLAN 

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 
TERMO DE CONFIRMAÇÃO E CIÊNCIA – PROCESSO SELETIVO DE INTERCÂMBIO PUC MINAS 2019 

 

 
Caro (a) aluno (a), 
 

Ao entregar este termo devidamente preenchido e assinado, juntamente com a sua Declaração de 

Matrícula, você estará confirmando a sua inscrição, previamente realizada no Portal do Intercambista, para 

o processo seletivo de intercâmbio da PUC Minas. Você concorrerá para as seguintes opções de 

universidades, listadas em ordem de preferência:  

 

1ª OPÇÃO 

Universidade: ____________________________________________________________ 

País: ___________________________________________________________________ 

Embarque:   (    ) 2º semestre de 2020                   (    ) 1º semestre de 2021                          

2ª OPÇÃO 
(opcional) 

Universidade: ____________________________________________________________ 

País: ___________________________________________________________________ 

Embarque:   (    ) 2º semestre de 2020                   (    ) 1º semestre de 2021                          

3ª OPÇÃO 
(opcional) 

Universidade: ____________________________________________________________ 

País: ___________________________________________________________________ 

Embarque:   (    ) 2º semestre de 2020                   (    ) 1º semestre de 2021                          

 

O processo seletivo do intercâmbio é composto por mais algumas etapas, listadas abaixo:  

 

1) Todos os alunos que desejam realizar intercâmbio para universidades dos editais Inglês, Francês e 

Espanhol, deverão realizar, obrigatoriamente, uma prova de proficiência no idioma estrangeiro, de 

acordo com a universidade escolhida. Marque abaixo a opção que descreve a sua situação: 
 

(   ) Não farei nenhuma prova de proficiência, pois estou concorrendo apenas para universidades do 

edital em Português.  
 

(   ) Anexei um certificado de proficiência válido, de acordo com as exigências das universidades para 

as quais estou concorrendo, junto à minha inscrição no Portal do Intercambista. 
 

(   ) Já realizei um exame de proficiência no idioma pretendido, aceito pela(s) universidade(s) para a(s) 

qual(is) estou me aplicando, e estou entregando, junto à este termo, uma cópia do meu certificado. 
 

(   ) Já realizei a prova de nivelamento aplicada pela Aliança Francesa, ICBEU, ou Instituto Cervantes 

em 2018.    
 

(  ) Irei realizar a prova de nivelamento aplicada por um dos parceiros da PUC Minas e estou 

entregando, junto à este termo, uma cópia do comprovante de pagamento da taxa referente à 

realização da prova. Confirmo, ainda, que estou ciente da data e horário em que a prova será aplicada: 

 Língua Espanhola (Instituto Cervantes): Provas escrita e oral – dia 29/10, de 9:00 às 

13:00, ou dia 31/10, de 14:00 às 18:00. Inscrições: 07/10 a 25/10. 

  Língua Francesa (Aliança Francesa - DELF): Dias 11/11 e 12/11 provas orais, e dias 

13/11, de 13:00 às 14:45 e 14/11, de 13:00 às 15:30 provas escritas. Inscrições: 05/10 a 

25/10  
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 Língua Inglesa (ICBEU): Dia 30/10, prova oral a partir das 13:00 (horário individual, a ser 

agendado), e dia 01/11, prova escrita de 09:00 às 12:00. Inscrições: 26/09 a 25/10. 
  

(   ) Irei realizar um dos seguintes exames de proficiência: DELE, DALF, TOEFL IBT, IELTS, CAE, ou 

CPE. Estou ciente de que devo atingir a nota mínima exigida por minhas universidades escolhidas e 

entregar o meu certificado à Assessoria de Relações Internacionais até o dia 06 de fevereiro de 2020 

para que eu continue no processo seletivo. 
 

 

OBS.: Os alunos do Campus Poços de Caldas deverão entrar em contato com a Srta. Natalia Bertoni – 

Prédio 4, Pesquisa e Pós-graduação, telefone: (35) 3729-9211, para agendarem a sua prova, em instituição 

escolhida pela PUC Poços, para realização de exames similares aos realizados em Belo Horizonte. 
 

2) Os alunos aprovados no resultado parcial deverão comparecer à banca de entrevista, a qual será 

realizada nos dias 12, 13, 14,17, 18 e 19 de fevereiro de 2020 no Campus Coração Eucarístico. As 

datas, horários e locais de realização das bancas serão indicados junto à divulgação do resultado 

parcial – a ser disponibilizado em dezembro, no site da ARI: http://portal.pucminas.br/ari/.  
 

3) Os alunos aprovados na banca de seleção deverão verificar, no site da ARI, a listagem de documentos 

necessários para cada universidade e comparecer à reunião de selecionados, que será realizada no 

dia 19 de março de 2020, no Espaço Multiuso do Prédio 43 – 1º andar, para receber mais 

informações sobre o intercâmbio. O horário da reunião será informado posteriormente no site da ARI. 
 

4) O aluno selecionado deverá providenciar todos os documentos solicitados nos Checklists que estarão 

disponíveis no site da ARI a partir da divulgação do resultado final do processo seletivo. Os alunos que 

forem viajar no 2º semestre de 2020 deverão entregar os documentos solicitados no dia 26 de março 

de 2020. Os alunos que forem viajar no 1º semestre de 2021 deverão entregar os documentos 

solicitados no dia 04 de maio de 2020. O local e horário de entrega dos documentos serão informados 

posteriormente no site da ARI. 

 

Os resultados parcial e final, bem como todas as informações relativas ao Programa de Intercâmbio da PUC 

Minas serão divulgados, exclusivamente, no site da ARI: http://portal.pucminas.br/ari/. 
 

A presença e pontualidade são consideradas no processo de seleção. O não comparecimento, ou não 

realização, de alguma das etapas será entendido como desistência e implicará no cancelamento da 

inscrição. 
 

Após sua seleção pela PUC Minas, mesmo tendo enviado todos os documentos solicitados, sua 

aceitação no Programa de Intercâmbio ainda estará sujeita à confirmação da instituição estrangeira. 
 

Prof.ª Rita Louback 

Assessora de Relações Internacionais 
 

 

Ao assinar esse documento, confirmo estar ciente de todas as informações nele contidas e das condições e 

etapas às quais serei submetido (a) ao longo do processo de seleção para o intercâmbio da PUC Minas. 
 

_______________________, _____/_____/_______ 

Cidade                                     Data 
 

______________________________________________________________________________________ 

Nome do (a) aluno (a) 
 

______________________________________________________________________________________  

Assinatura do (a) aluno (a) 

http://portal.pucminas.br/ari/
http://portal.pucminas.br/ari/

