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                              FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA INTERCAMBISTAS 
 

1. DADOS PESSOAIS 

 
Nome completo:_________________________________________________________ 

Nome da mãe:______________________________________________________________________ 

Nome do pai:_______________________________________________________________________ 

Data de Nascimento (DD/MM/AAAA):  /  /   Sexo: (  ) Masculino (   ) Feminino 

Cidade e país de nascimento: ______________________________________________________ 

Nacionalidade:  Estado Civil:  _________________________________ 

N˚ do Passaporte:   Validade:__/___/         

Endereço:     

Cidade:   Estado:  

Código Postal:  País:   

Telefone:    E-mail:   

Portador de necessidade especial? (  ) Não  (  ) Sim/Descreva:    

Em caso de emergência contatar: 

Nome:   

Endereço:   

Telefone:  Parentesco:     

 

2. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

 

Curso que deseja frequentar na PUC Minas: __________________________________ 

Período pretendido para o intercâmbio: (  ) 1º semestre (  )2º semestre / ano: _____ 

Instituição de origem:___________________________ 

Endereço completo da instituição:   

Nome do curso atual na instituição de origem:   

Número de semestres já cursados:   

    Foto 
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3. CONHECIMENTO DE IDIOMAS 

Conhecimento de Português: (  ) Nenhum (  ) Básico (  ) Intermediário (  ) Avançado 

Conhecimento de Espanhol: (  ) Nenhum (  ) Básico  (  ) Intermediário  (  ) Avançado 

Você precisará de aulas de Português para estrangeiros?* (  ) Não (  ) Sim 

* Favor notar que será cobrado uma taxa por este serviço. 

 

4. ACOMODAÇÃO 

A PUC Minas não possui alojamento estudantil nem serviço de acomodação. No entanto, poderemos indicar 

algumas opções. A escolha da opção de acomodação bem como seus custos são de total responsabilidade 

do aluno e devem ser pagos diretamente ao fornecedor do serviço. 

 

5. ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS EM PDF VIA EMAIL: 

 Histórico Escolar autenticado pela instituição estrangeira (não necessita ser ; 

 Carta de intenção explicando por que você quer estudar na PUC Minas; 

 Cópia das páginas principais do passaporte; 

 Declaração de recursos financeiros devidamente preenchida e assinada (em anexo); 

 Descrição das disciplinas que o estudante pretende cursar na PUC Minas (em anexo). 

 

 IMPORTANTE: 

 Para estudar no Brasil é preciso ter visto de estudante. 

 A PUC Minas recomenda enfaticamente que o aluno estrangeiro contrate um serviço de seguro 

saúde internacional que cubra seus gastos com saúde/emergências durante a estadia no Brasil. 

 Após entrada no país, há um prazo de 30 dias para regularizar a situação junto à Polícia Federal. É 

preciso também dirigir-se à Assessoria de Relações Internacionais portando o passaporte, assim 

que possível. 

Atesto que todas as informações fornecidas neste formulário são verdadeiras. 
 

 
Assinatura:  Local:  Data:  /  /   
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DECLARAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
 
 

Eu,        , de nacionalidade     , 

portador(a) do passaporte n˚     emitido  em  /  /  declaro ter recursos 

financeiros suficientes para me sustentar no Brasil cobrindo gastos com alimentação, moradia, 

transporte, material escolar e saúde, entre outros, e taxas escolares quando for o caso durante o 

período  de  /  /  a  /  /  , quando estarei matriculado na PUC Minas cursando 

     . 

 

Assinatura:  Local:  Data:  /  /  
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DESCRIÇÃO DAS DISCIPLINAS QUE O ESTUDANTE PRETENDE CURSAR: 

 

 
A PUC Minas disponibiliza em seu site 

(http://pucminas.br/ensino/grade/cursos.php?&pagina=17) a lista de todos seus cursos, incluindo as 

disciplinas que fazem parte de cada um deles. Abaixo, encontra-se uma tabela que deve ser 

preenchida com as disciplinas que você tem interesse em cursar. Alguns pontos são importantes de 

ser lembrados: 

1) O número médio de disciplinas cursadas pelos estudantes da PUC Minas é de seis disciplinas 

por semestre, podendo variar de acordo com o curso, portanto, a fim de obter um rendimento 

satisfatório, recomendamos que não seja cursado um número de disciplinas maior que esse.  

2) O departamento responsável por cada curso fará a análise da sua seleção e indicará se há 

quaisquer impedimentos para a realização da matrícula. Possíveis impedimentos são: incompatibilidade 

de horários dentre as disciplinas indicadas, indisponibilidade de vagas em determinada turma e/ou 

existência de pré-requisitos; 

3) A matrícula só poderá ser efetivada após a ida do aluno à Assessoria de Relações 

Internacionais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura:  Local:  Data:  /  /   

Curso / Departamento Disciplina Turno 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   


