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MODALIDADES
DE INTERCÂMBIO
PUCPR
INTERNATIONAL
A PUCPR tem orgulho em
oferecer a vivência internacional
aos estudantes por meio de
programas inovadores e inclusivos
que vão muito além do intercâmbio
regular. Afinal, a experiência
internacional agrega muito ao
currículo e tem se tornado um
diferencial cada vez mais decisivo
para o sucesso em toda carreira
profissional.
Na PUCPR, o estudante adquire
uma experiência internacional
dentro da própria Universidade!

• Intercâmbio acadêmico – estude no exterior por 1 ou 2
semestres, com possibilidade de aproveitamento de créditos.
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• Dupla Diplomação – receba ao final do curso dois diplomas,
da PUCPR e da instituição parceira.
• Intercâmbio Cultural – programas culturais e acadêmicos
de duas a três semanas em instituições parceiras, realizado
durante as férias.
• Summer Institute – programas acadêmicos de curta
duração ofertados em julho no câmpus da PUCPR em
Florença – Itália (1 a 4 semanas).
• Curta duração (faculty-led) – programas organizados
pelos professores das Escolas da PUCPR, em parceria com
universidades estrangeiras, com o intuito de colocar os
estudantes em contato com a comunidade internacional em
diferentes áreas acadêmicas.

A PUCPR oferece a isenção de mensalidade* durante o semestre
em que estiver em intercâmbio, como uma iniciativa entre
poucas universidades no Brasil voltadas para promover e apoiar a
mobilidade internacional. Além disso, o intercambista também é
isento da mensalidade na universidade de destino. Desta forma,
todo o recurso investido no pagamento das mensalidades pode
ser reaplicado para apoiar as despesas do estudante no exterior.
*Para programas de Dupla Diplomação, há também a isenção de mensalidade, exceto para
os estudantes do curso de Administração Internacional, conforme contrato assinado.
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*Estudantes aplicando via Free Mover precisarão realizar o pagamento de créditos junto
à Universidade no Exterior e terá a isenção de mensalidades apenas na PUCPR.

O QUE O
INTERCÂMBIO POSSIBILITA

Aprimorar o conhecimento
acadêmico e científico
Acesso a novas tecnologias
e sistemas educacionais
Expansão de networking
Adaptabilidade a diferentes
perspectivas culturais
Autonomia e
autoconhecimento
Construção de uma
carreira internacional

DIFERENCIAIS QUE O
INTERCÂMBIO
DA PUCPR
OFERECE
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*Para programas de Dupla
Diplomação, há também a
isenção de mensalidade,
exceto para os estudantes
do curso de Administração
Internacional, conforme
contrato assinado.

Isenção da mensalidade
durante o período do
intercâmbio*

COMO POTENCIALIZAR A CARREIRA
COM A EXPERIÊNCIA ACADÊMICA
INTERNACIONAL?

Buscar oportunidades
de estágio internacional
durante seu intercâmbio
Identificar possibilidade de
bolsas de estudos
Participar de diferentes
atividades acadêmicas e
culturais
Expandir rede de contatos
Estimular a capacidade
criativa
Aperfeiçoar o conhecimento
da língua estrangeira

Possibilidade de
equivalência das disciplinas
Isenção do valor das
disciplinas aproveitadas

Auxílio da equipe de
mobilidade internacional
durante todo o processo
de intercâmbio
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PREPARAÇÃO PARA
O INTERCÂMBIO
ACADÊMICO DE
GRADUAÇÃO
PREPARE-SE, POIS O INTERCÂMBIO É UM
PROJETO DE LONGA DURAÇÃO (1 A
2 ANOS).
O World Economic Fórum (The Future of Jobs/Word
Economic Forum) destaca que as competências (soft skills)
são as mais importantes para os profissionais do futuro:


Resolução de problemas complexos



Criatividade
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Pensamento crítico
Gestão de pessoas

Trabalho em equipe

Inteligência emocional

Julgamento e tomada de decisão
Orientação para serviço
Negociação

Flexibilidade cognitiva

Dedique-se ao máximo para ter boas notas.
Participe de projetos de iniciação científica,
monitoria, estágios e outros.
Explore os sites das universidades parceiras
da PUCPR.
Liste algumas universidades de sua
preferência.

Converse com o(a) Coordenador de curso(a) e com o(a) Agente de
Internacionalização de sua escola.
Converse com colegas que já realizaram intercâmbio.
Converse com estudantes internacionais que estão realizando intercâmbio
na PUCPR.
Se envolva em ações de internacionalização em casa, como o Global
Classes e Buddy Program.
Participe das atividades organizadas pelo Clube iExchange.
Invista em aprimorar e aprender novos idiomas
Fique atento aos editais e prazos de inscrição.
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REQUISITOS
MÍNIMOS PARA SE
INSCREVER
NO INTERCÂMBIO
ACADÊMICO
DE GRADUAÇÃO
I. Ser estudante da PUCPR regularmente
matriculado em um curso de graduação
(presencial, nova graduação e EaD;
II. Possuir IRA (Índice de Rendimento
Acadêmico) igual ou superior a 6,5 (exceto
para editais especiais);
III. Para graduação ou nova graduação: ter
concluído, na data de saída, o 4º período
para os cursos com duração igual ou superior
a 4 anos ou o 3º período para cursos com
duração inferior a 4 anos, ou 40% do curso.
IV. Para Ead: Cursos com duração de até 10
módulos, ter concluído, na data de saída, o
6º módulo. Cursos com duração superior a
11 módulos, ter concluído, na data de saída,
o 10º módulo;
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ESCOLHENDO
A UNIVERSIDADE
PARCEIRA
PONTOS A CONSIDERAR:
Tipo de convênio entre a PUCPR
e Universidade de destino
Requisitos de participação
Áreas e disciplinas ofertadas pela
Universidade de destino
Idioma em que as disciplinas são ministradas
Identificação com o país/língua/
cultura/clima
Custo de vida
Questões burocráticas

V. Apresentar proficiência na língua do país
de destino ou língua em que as disciplinas
desejadas serão ministradas – confirmada
por meio de certificação em testes
determinados pelas instituições de destino;
VI. Não possuir processo administrativo
disciplinar instaurado ou em aberto junto
à PUCPR.
VII. Participar das atividades
promovidas pela PUCPR International.
A não participação poderá acarretar
o cancelamento do processo de
intercâmbio.”
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PLANEJAMENTO
FINANCEIRO
O planejamento financeiro é tão importante quanto o
planejamento acadêmico, por isso fique atento a essa questão e
possíveis imprevistos.
Valor estimado para se manter no país de destino de 1000 a 1500
EUR/USD mensais.

Detalhamento
de custos
Taxa de inscrição
Taxa de inscrição nos testes
de proficiência linguística
Eventuais gastos com aplicação junto
à Universidade, como traduções/
certificações e exames de saúde
Emissão do passaporte, taxas e
gastos com visto e passagens
Seguro saúde e vacinas
exigidas por alguns países
Custos relacionados à acomodação,
alimentação, deslocamento
Compra de livros e materiais
específicos de certas áreas
Taxas administrativas semestrais que
podem eventualmente ser cobradas
pelas instituições parceiras.
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PREPARAÇÃO
PSICOLÓGICA
Pesquisa e aproximação cultural

Controle de expectativas exageradas
Flexibilidade

Reconhecimento de diferenças
Respeito e cordialidade
Empatia e tolerância

Apoio da família e amigos

Suporte institucional (SEAP)
Esteja ciente dos desafios e
preparado para as mudanças,
isso fará seu intercâmbio ainda
mais incrível!
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2ª. PRÉ-SELEÇÃO
Seleção baseada no Índice de
Rendimento Acadêmico (IRA) e
demais critérios de participação

ESTOU
APTO, E
AGORA?

Processo de aplicação junto à
universidade parceira, que consiste:

O PROCESSO DE
INTERCÂMBIO
CONSISTE NAS
SEGUINTES ETAPAS:
1ª. INSCRIÇÃO
Saída no primeiro semestre –
inscrições de junho a julho
Saída no segundo semestre –
inscrições de novembro a janeiro
*As isenções de mensalidades correspondem
ao semestre acadêmico da PUCPR!

FIQUE ATENTO
AOS EDITAIS!

12

I. Preparação do plano de estudos
preliminar com a Coordenação de
Curso PUCPR
a. Consultar no site da universidade
selecionada a oferta de cursos e
disciplinas compatíveis com a sua
área de estudos, assim como o
idioma em que as disciplinas são
ministradas.
b. Elaborar o plano preliminar
de estudos com o auxílio do seu
Coordenador de curso.
c. Escolher em torno de 6
(seis) disciplinas para cursar
na universidade selecionada
(equivalente a aproximadamente
30 ECTs).
*O plano de estudos pode sofrer alterações
na chegada à universidade de destino. É
importante manter a coordenação de curso da
PUCPR informada sobre as possíveis mudanças.
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3ª. APLICAÇÃO
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II. Documentação padrão

b. Cópia do passaporte válido
(validade de 6 meses após a data
prevista de retorno).
c. Carta de motivação (em inglês/
ou na língua do país).
d. Carta de recomendação.
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4ª. NOMEAÇÃO
A Coordenação de mobilidade
internacional realizará a sua
nomeação junto à universidade
selecionada. Porém, não tem
autonomia para interferir nos
processos e prazos de análise
das candidaturas por parte da
universidade parceira e o aceite é
uma decisão da instituição.

e. Comprovante do idioma.
f. Plano de estudos preliminar
(PUCPR).
g. Study Plan - Learning Agreement
(formulário da universidade
selecionada).
h. Comprovação financeira.
i. Foto.
j. Housing application (formulário
de moradia).
k. Exames médicos (Ásia).

5ª. CARTA DE ACEITE
A Carta de aceite original é enviada
à Coordenação de Mobilidade
Internacional ou diretamente
ao estudante pela universidade
no prazo de 1 a 2 meses após
finalização da candidatura e análise
por parte da instituição parceira.
Algumas universidades enviam uma
cópia da carta de aceite por e-mail,
nesse caso você pode verificar com
o consulado do país ao qual aplicou,
se é possível iniciar o processo do
visto com a cópia do documento.
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a. Histórico escolar e tradução
(alguns países exigem tradução
juramentada).

*A documentação exigida pode variar de
acordo com a exigência da instituição parceira,
após a seleção o estudante receberá um check
list com as especificações.
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Todas as etapas são muito
importantes, porém a que requer
uma atenção especial é visto de
estudos. Item obrigatório na sua
experiência internacional.
O visto de estudos é obrigatório;
É responsabilidade do estudante
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inteirar-se junto ao órgão consular
sobre o processo, documentação
exigida (comprovantes pessoais e

financeiro) além dos prazos para a
emissão do visto;

É importante dar entrada no

processo imediatamente após o

recebimento da carta de aceite;

Verificar em que cidade o órgão
consular fica localizado.

ao seguro saúde na hora na hora
do processamento do visto de
estudos. Abaixo algumas dicas
importantes:

O visto de estudos
é obrigatório, exceto
para estudantes
que possuem dupla
cidadania

Cobertura mínima de 30.000 euros
com repatriamento;

Algumas instituições exigem seguro
específico, verificar atentamente

as informações encaminhadas pela
universidade;

Caso a instituição não exija seguro

específico, a escolha da seguradora
fica a critério do estudante;

Se você realiza acompanhamento

médico ou psicológico no Brasil, deve
dar continuidade ao seu tratamento
no exterior.

8ª. PASSAGEM ÁREA

7ª. SEGURO SAÚDE
É obrigatória a contratação de
um seguro saúde internacional
ANTES de sair do Brasil. Além
disso alguns consulados podem
exigir a documentação referente
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ATENÇÃO: Adquirir a passagem

aérea somente após o recebimento

da carta de aceite e da aprovação
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VISA

6ª. VISTO DE ESTUDOS

do visto de estudos;
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da universidade de destino e a

data de acolhida aos estudantes

internacionais antes de comprar a
passagem aérea;

Verificar exigência consular quanto à
necessidade de aquisição da passagem
ida e volta.

9ª. ACOMODAÇÃO
Geralmente as informações
sobre alojamento são enviadas
pela universidade de destino e as
opções são:
Alojamento universitário (se a

Universidade dispor desta facilidade);
Acomodação independente.

DICAS:
• Durante o seu processo, lembrese de manter contato constante
com o seu coordenador de curso
e com a equipe do escritório de
mobilidade internacional;
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• Fique atento aos e-mails que a
universidade de destino lhe enviar,
verifique sempre a caixa de Spam
do seu e-mail;
• Verifique se a universidade tem
suporte de buddy, airport pickup;
• O coordenador de curso
e o escritório de mobilidade
internacional devem ser informados
sobre qualquer mudança no plano
de estudos.
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Consultar o calendário acadêmico
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PASSAGEM AÉREA
Adquirir passagem aérea
apenas após recebimento de
todos os documentos referentes
à sua aprovação junto à parceira e
obtenção do visto.

É HORA
DE PARTIR...

Verificar a data da acolhida e início das aulas na Instituição
parceira antes de adquirir a passagem aérea.

O QUE LEVAR NA MALA?
• Roupas adequadas para a época
(não levar roupa demais para
inverno)
• Não levar roupa de cama,
travesseiro, edredom...
•Adaptador de tomada (verificar
qual é a voltagem usada no país de
destino)
•Lembranças do Brasil e da PUCPR
• Camiseta da PUCPR
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CHEGOU?
CUIDADOS
NA CHEGADA
(SEGURANÇA)
• Esteja sempre atento ao andar pelas ruas, procure sempre que
possível estar em grupo;
• Escolha seus trajetos com cuidado, evite ruas desertas ou mal
iluminadas, principalmente no período da noite;
• Se precisar de orientações, a melhor opção é entrar
em alguma banca de revistas, loja ou restaurante e pedir
ajuda aos funcionários;
• Tenha cuidado com pessoas se oferecendo para caminhar
com você.
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• Sempre carregue com você em um lugar acessível seu endereço
e número de telefone;

• Em caso de acomodação compartilhada, procure ser amigável e
colaborativo com seus colegas.

• Evite andar na rua ou em transporte público levando altas
quantias em dinheiro. Nestes casos é preferível pegar um táxi;
• Não deixe seus pertences pessoais, como mochilas, bolsas,
celulares, câmeras, carteira, etc. soltos em locais públicos, como:
sala de aula, restaurantes, banheiros, ou qualquer outro lugar;
• Evite andar com documentos originais, especialmente seu
passaporte. Faça cópias de todos seus documentos originais
e leve junto com os originais ao cartório para autenticação.
Somente carregue as cópias e deixe os originais em
um local seguro.
SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
• Contatar a sua família, o Escritório Internacional da
Instituição de destino e a PUCPR;
• Seguir orientação do escritório internacional que é o
seu ponto de apoio;

APRESENTE-SE NO
ESCRITÓRIO INTERNACIONAL
Ao chegar na Instituição parceira procure o
Escritório Internacional e se apresente como

estudante intercambista da PUCPR. Eles serão
seu ponto de apoio.

Certifique-se de entregar o Arrival Form da
PUCPR para assinatura no Escritório Internacional e assim que o documento for assinado,
encaminhe para intercambio@pucpr.br

• Cadastrar-se na embaixada brasileira mais próxima e
seguir orientação deles.
CHEGANDO NA ACOMODAÇÃO
• Procure se inteirar e seguir as regras da acomodação;
• Verifique como acontecerá o pagamento e certifique-se de não
deixar nenhuma pendência financeira antes de seu retorno;
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CHOQUE CULTURAL

INÍCIO DAS AULAS
Possivelmente, você
irá notar diferenças no
método de ensino e nos
comportamentos em sala de
aula tanto de professores, quanto
de estudantes. Procure desligar-se de normas de condutas
brasileiras para melhor se adaptar às normas do país em que você
estará!
Evite ao máximo atrasos!
DIFICULDADES ACADÊMICAS

A adaptação a uma nova cultura varia de acordo com cada
indivíduo, esteja preparado para enfrentar as diversas etapas do
choque cultural, conhecidas como:
Fase da Lua-de-mel (ou de Euforia)
Fase da Rejeição (ou Irritabilidade)
Fase da Aceitação (ou Ajuste, Integração Inicial)
Integração (sentindo-se em casa)
Choque Cultural Reverso (ou de retorno)
A imagem abaixo ilustra bem cada etapa, então fique sempre
atento ao impacto psicológico – solidão, distância de amigos e
família – não se isole!

É de sua responsabilidade alcançar um bom desempenho
acadêmico!
Em casos de dificuldade:
• Contatar o escritório de relações internacionais da instituição
de destino e da PUCPR e o seu coordenador de curso na PUCPR;
• Conversar com o professor da disciplina;
• Procurar por grupos de estudos, tutores e outros recursos
ofertados pela instituição;
• Não deixe para a última semana para procurar ajuda, faça
isso assim que sentir necessidade, mesmo que seja no começo
do semestre.
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Caso você sinta qualquer um dos sintomas
acima, busque ajuda. Lembre-se que você
pode contar com o escritório internacional
da universidade em que você se encontra
e principalmente você pode contar com
a equipe do escritório de mobilidade
internacional da PUCPR, além do SEAP.
Sempre estaremos aqui para te auxiliar!

NA FINALIZAÇÃO DO PROGRAMA
• Antes da conclusão de seu programa de intercâmbio,
certifique-se de que concluiu todas as suas atividades
acadêmicas, incluindo trabalhos e exames finais;
• Compareça ao escritório internacional para verificar se há
alguma pendência e checar como e quando será emitido seu
histórico de notas;
•Fique atento aos e-mails da PUCPR para não perder nenhuma
comunicação relacionada ao seu retorno e ajustes acadêmicos;
• Esteja em contato com seu coordenador de curso na PUCPR
para alinhamentos relacionados aos ajustes acadêmicos.
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TERMINEI MEU
INTERCÂMBIO,
E AGORA?
VOCÊ ESTÁ
PREPARADO
PARA RETORNAR?
JÁ PENSOU
EM TUDO QUE
PRECISA ORGANIZAR?
PROCURE ORGANIZAR UM
CHECK LIST COM TUDO O QUE
VOCÊ PRECISA FINALIZAR/
RESOLVER ANTES DE RETORNAR.
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RETOMANDO
AS ATIVIDADES
E A ROTINA
Lembre-se que ao voltar do
intercâmbio, você poderá passar pelo
choque cultural reverso, os sintomas
são similares aos enfrentados por
alguns intercambistas na partida
como: frustração, tédio, inquietação,
mudança de valores, metas,
dificuldade para estabelecer
prioridades, sentimentos de
isolamento ou depressão,
falta de interesse em
amigos e familiares,
dificuldade de

NA CHEGADA

Faça contato com o coorde
nador do seu curso informa
ndo sua chegada.

Reveja seu plano de estudos
e informe seu coordenador
quais disciplinas realizou. Caso
você solicite equivalência de
alguma disciplina presente em
sua grade, peça o trancamento durante o ajuste acadêm
ico. É necessário oficializar esses ajustes e confirmar
as equivalências junto ao
coordenador do curso. Após
o recebimento do histórico
acadêmico da universidade,
você realizará a solicitação de
equivalência junto ao SIGA.
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concentração, negatividade em relação à sua cultura,
saudade de pessoas, comidas e lugares que fizeram
parte do seu intercâmbio.
É importante que você fique atento aos seus
sentimentos e, caso necessário, busque ajuda, seja com
seus pais, colegas que também fizeram intercâmbio ou
profissionais que possam te auxiliar. Na PUCPR, você
pode contar com a equipe do SEAP.
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MANTENDO
CONTATO COM A
INTERNACIONALIZAÇÃO
IMPORTANTE: Sua experiência
internacional não acaba com a finalização
do seu intercâmbio acadêmico. Por isso,
procure manter contato com as pessoas
que você conheceu durante o intercâmbio.
Esse networking pode render oportunidades
futuras.
• Global Classes: aulas
ministradas em outros idiomas;

ALÉM DISSO,
BUSQUE CONHECER
AS OPORTUNIDADES
QUE A PUCPR
OFERECE:

• Buddy Program: acolha
o estudante internacional,
auxiliando-o com as
necessidades do meio
acadêmico da PUCPR e
vivências do cotidiano;
• Clube iExchange: você
pode participar de atividades
promovidas para a integração
dos estudantes internacionais;
• Ações de internacionalização
na sua escola e/ou curso:
converse com o Agente de
Internacionalização da sua
escola para verificar atividades
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que você pode desenvolver
referentes à internacionalização;
• PIBIC: Oportunidades de
pesquisa internacional com
bolsa;
• International Week: Evento
que tem como objetivo
divulgar serviços e ações
de internacionalização da
PUCPR e promover a troca de
experiências entre estudantes;
• SPIn: Simpósio de
Internacionalização da PUCPR
que acontece anualmente,
com temas referentes à
internacionalização;
• Palestras da Coordenação de
Mobilidade Internacional: Você
pode participar das palestras
dando testemunho sobre sua
experiência internacional;
• DCE e Centro Acadêmicos:
Você pode propor atividades
com temas referentes à
internacionalização.

ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR
Não esqueça que a sua experiência
acadêmica internacional agrega
grande valor curricular, por isso
lembre-se sempre de destacar
essa informação quando atualizar
seu currículo.
Caso precise de orientação sobre
como preparar um excelente
currículo, você pode contar
com a equipe do PUC Carreiras
que poderá te auxiliar e inclusive
identificar oportunidades no
mercado de trabalho.
Além disso, converse com o
seu coordenador de curso,
com um professor que você
tenha mais afinidade ou até
mesmo com o Agente de
Internacionalização da sua escola
para verificar como você pode
identificar oportunidades de
se manter em contato com a
internacionalização.

A PUCPR É UMA UNIVERSIDE DE À FRENTE DO SEU TEMPO
QUE ESTÁ SEMPRE QUESTIONANDO O MODO COMO AS
COISAS SÃO FEITAS PARA OFERECER UMA EXPERIÊNCIA
DE APRENDIZAGEM INOVADORA A FIM DE PREPARAR SEUS
ESTUDANTES PARA OS DESAFIOS DO FUTURO.
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EXPERIMENTE IR ALÉM! APROVEITE
AS OPORTUNIDADES QUE A PUCPR
OFERECE PARA TER UMA EXPERIÊNCIA
INTERNACIONAL COMPLETA!

PUCPR.BR
INTERCAMBIO@PUCPR.BR
(41) 3271-1697

