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INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE INTERCÂMBIO PELO PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS 
 
REQUISITOS PARA SE CANDIDATAR: 

• Apresentar média igual ou superior a 6,0 (seis), caso o candidato não possua nenhuma 

reprovação nos semestres cursados. Acadêmicos que possuírem 01 (uma) a 04 (quatro) 

reprovações, a média geral a ser considerada será igual ou superior a 7,0 (sete). Havendo um 

número superior a 04 (quatro) reprovações, a candidatura não será homologada ainda que o 

aluno tenha refeito a disciplina e obtido aprovação. 

• Fluência no idioma da universidade de destino, devidamente comprovado, conforme Chamada 

de Inscrição, disponível no site do CsF.  

• Não possuir pendências de documentos junto à Secretaria Geral. 

• Plano de ensino/plano de estudos devidamente assinado pelo coordenador do curso: 

http://pucgoias.edu.br/intercambiofacebook/downloads/formulario.pdf 

• Ser aceito pela universidade de destino. 

• Todas as áreas, EXCETO CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS. 

•  Obter nota global no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600 pontos, 

em exames realizados a partir de 2009. 

•  Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo previsto para seu curso no 

momento do início previsto da viagem de estudos. 

• NÃO TRANCAR MATRÍCULA. 

Obs.: o não cumprimento a qualquer um dos itens acima listado, implica a não homologação da 

candidatura do acadêmico ao processo de seleção. 

REQUISITOS PARA ANTES DA VIAGEM: 

 Na PUC Goiás, segundo Ato Normativo do Gabinete do Reitor, o aluno pagará somente as 

matrículas, referente a cada semestre que estiver em intercâmbio. No caso de alunos com 

PROUNI, não há cobrança de matrículas. 

 Cópia ou digitalização do Registro Geral (RG). 

 Ficha de Dados Pessoais com Foto – Fazer download do arquivo disponível em 

http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/ciencia-sem-fronteiras / e preencher.  

 Cópia ou digitalização do Comprovante de Endereço. 

 Cópia ou digitalização do Histórico Escolar emitido pelo Departamento. 

 Termo de Compromisso da PUC Goiás – Comparecer à Coordenação de Pesquisa para 

assinatura deste.  

 Cópia ou digitalização do Termo de Compromisso firmado com a CAPES/CNPq devidamente 

assinado.  

http://pucgoias.edu.br/intercambiofacebook/downloads/formulario.pdf
http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/ciencia-sem-fronteiras%20/


 Outros documentos poderão ser exigidos pela Coordenação de Pesquisa, em virtude da 

particularidade de cada País/IES/Chamada.  

 Os documentos poderão ser entregues pessoalmente à Coordenação de Pesquisa ou 

enviados para o e-mail csf@pucgoias.edu.br  

Obs.: Os acadêmicos deverão entregar toda a documentação anterior ao período da viagem. O não 

cumprimento poderá gerar cobrança indevida e problemas na matrícula do acadêmico. Evite quaisquer 

transtornos! 

 

DURANTE O PERÍODO DE INTERCÂMBIO: 

• Manter o vínculo com a PUC Goiás. 

• Pagamento das matrículas = 20 créditos (janeiro e julho). 

• Relatório acadêmico. 

• Estudante assume despesas no exterior. 

• Possibilidade de aproveitamento de créditos. 

- Para solicitar aproveitamento de créditos junto aos Departamentos/Escolas: 

 Apresentar cópia do histórico escolar original e da tradução feita pela ARI, que estará 

em papel timbrado e assinatura da ARI e cópias dos programas de disciplinas, em 

português, com carimbo e visto da ARI em todas as páginas. 

 

 Antes do retorno ao Brasil, efetuar a pré-matrícula pelo SOL. 

MAIS INFORMAÇÕES: 

• Assessoria de Relações Internacionais (ARI) - Área IV - 3946-1239 

ari@pucgoias.edu.br ou esterpucgo@gmail.com  

http://sites.pucgoias.edu.br/puc/intercambio/  

https://www.facebook.com/intercambiopucgoias?ref=hl  

 

• Coordenação de Pesquisa (PROPE) - Ciências sem Fronteiras - Área IV - 3946-1512/1431 

csf@pucgoias.edu.br  

http://sites.pucgoias.edu.br/puc/cienciasemfronteiras/    

www.cienciasemfronteiras.gov.br 
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