
 
 

Resolução Normativa PUC n o 010/12 
 
 
 

Campinas (SP), 14/2/12 
 
 
 
DESTINATÁRIO: TODAS AS UNIDADES DA PUC-CAMPINAS 
 
 
 
ASSUNTO: ENSINO – GRADUAÇÃO E SEQUENCIAL – PROGRAMA DE INTERCÂMBIO - ENVIO  
 
 
 
INFORMAÇÕES: 
 
01.  A PUC-Campinas  possui convênios para realização de intercâmbio de  alunos 

com outras Instituições de Ensino Superior.  
 
02.  Para realizar o intercâmbio, o aluno deve fazer sua  inscrição e ser 

avaliado conforme os procedimentos e critérios esta belecidos pela PUC-
Campinas. 

 
03.  Diante disso, considerando a necessidade de padroni zar os procedimentos 

e critérios para essa atividade, está sendo estabel ecida esta Resolução 
Normativa, que trata do Programa de Intercâmbio na modalidade Envio . 

 
04.  Outros esclarecimentos podem ser obtidos no Departamento de Relações 

Externas – DRE , pelo telefone 3343-7261  ou pelo correio eletrônico ( e-
mail) dre@puc-campinas.edu.br . 

 
 
 
INSTRUÇÕES: 
 
01.  Divulgar às unidades da PUC-Campinas as disposições  desta Resolução 

Normativa e cumpri-las, inclusive as constantes de seus ANEXOS, a saber:   

ANEXO 01 –  PROGRAMA DE INTERCÂMBIO - ENVIO; 

ANEXO 02 –  MODELO DE EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA DE 
INTERCÂMBIO ACADÊMICO; 

ANEXO 03 –  MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E CARTA DE 
INTENÇÃO; 

ANEXO 04 –  MODELO DE REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA – PROGRAMA 
DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO; 

ANEXO 05 –  MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NA INSTITUIÇÃO 
PARCEIRA – PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO; 

ANEXO 06 –  MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO; 

ANEXO 07 –  MODELO DE PLANO DE ESTUDOS. 

 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS  
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02.  Manter arquivadas as Resoluções Normativas encaminh adas pelo Gabinete da 

Reitoria durante sua vigência. 
 
03.  Observar que esta Resolução Normativa entra em vigo r a partir desta 

data, revogadas as anteriores disposições que trata m do assunto e, em 
especial, as constantes da Resolução Normativa PUC n o 011/10 , de 
24/2/10. 

 
 
 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
 
 
 

Profa. Dra. Angela de Mendonça Engelbrecht 
Reitora 
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Anexo 01 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12 
 
 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO – ENVIO 
 
 
01.  Os Programas de Intercâmbio - Envio  têm por objetivo possibilitar aos 

alunos regularmente matriculados em Cursos de Gradu ação e Sequenciais da 
PUC-Campinas, conforme Plano de Estudos aprovado, o  desenvolvimento de 
atividades acadêmicas em Instituições de Ensino Sup erior (IES) nacionais 
e estrangeiras que mantêm Acordo de Cooperação com esta Universidade. 

 
Notas:   

a)  O Processo Seletivo para participação nos Programas  de 
Intercâmbio - Envio é composto de duas fases, a pri meira 
realizada pela PUC-Campinas; a segunda, pela Instit uição 
Parceira.  

 
b)  Os Programas de Intercâmbio - Envio devem ser divul gados por 

meio de Edital publicado pelo DRE no Portal da Univ ersidade, 
especificando as vagas oferecidas nas Instituições Parceiras e 
os procedimentos, critérios e normas do Processo Se letivo. 

 
02.  São condições para o aluno candidatar-se a um dos P rogramas de 

Intercâmbio oferecidos pela PUC-Campinas: 
 

a)  ser aluno regularmente matriculado em Curso de Grad uação ou 
Sequencial da Universidade; 

 
b)  ter aprovação em percentual mínimo da Carga-Horária  estabelecido 

para o Curso nas Diretrizes Curriculares Nacionais,  indicado em 
Edital específico, publicado pelo DRE no Portal da Universidade; 

 
c)  ter média aritmética geral igual ou superior a 7,0 (sete) no 

Histórico Escolar; 
 

d)  não apresentar em seu Histórico Escolar mais de 3 ( três) 
reprovações; 

 
e)  solicitar sua participação no Programa de Intercâmb io nos prazos 

estabelecidos pelo DRE; 
 

f)  estar com sua situação financeira regularizada na U niversidade; 
 

g)  pagar a taxa de inscrição prevista em Edital;  
 

h)  possuir 18 anos de idade completos, até a data de s aída do País. 
 

Notas:   
a)  Alunos matriculados na condição de aluno especial  não poderão 

candidatar-se ao Programa. 
 

b)  A inscrição deve ser feita prioritariamente para Pr ogramas 
voltados à área do Curso a que o candidato está vin culado na 
PUC-Campinas. 
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Anexo 01 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12 
 

c)  As inscrições feitas para Programas voltados às áre as de 
outros Cursos devem ser analisadas e aprovadas pela  Diretoria 
de Faculdade, observados os critérios de seleção de finidos 
nesta Resolução Normativa e no Edital específico. 

 
03.  Para se candidatar, o aluno deve apresentar ao DRE a seguinte 

documentação: 
 

a)  formulário de inscrição fornecido pelo DRE e dispon ível na internet 
( ANEXO 03 – MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E CART A DE INTENÇÃO); 

 
b)  comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição; 

 
c)  Histórico Escolar da PUC-Campinas atualizado; 

 
d)  Curriculum Lattes documentado; 

 
e)  comprovantes de outras atividades acadêmicas (monit orias, estágios, 

iniciação científica, iniciação à Extensão, etc.) s e houver;  
 

f)  comprovante de nível de conhecimento do idioma do p aís pretendido; 
 

g)  outros documentos, conforme exigido em termo especí fico de 
convênio; 

 
h)  carta de apresentação do Diretor sobre a conduta do  aluno.  

 
Notas:   

a)  Somente será aceita a inscrição do aluno que aprese ntar a 
documentação completa no ato de inscrição. 

 
b)  Relativamente ao Item “f”, o comprovante de nível d e 

conhecimento do idioma deve atender as exigências d eterminadas 
pela Universidade de destino, estabelecidas em Edit al 
específico. 

 
04.  A seleção dos candidatos deve ser feita por banca, especialmente 

constituída para esse fim, definida pela Diretoria da Faculdade de 
vínculo do estudante, composta por, ao menos, um do cente da área, um 
membro do Conselho da Faculdade e um membro da Dire toria.  

 
05.  O Processo Seletivo compreende análise de documento s e entrevista. 
 
06.  A Banca de Seleção deve considerar, para aprovação e classificação dos 

candidatos, os seguintes critérios, respeitadas as diferenças relativas 
a cada Curso: 

 
a)  média aritmética geral acumulada;  

 
b)  nível de conhecimento do idioma do país de destino;  

 
c)  teor das cartas de apresentação e intenção; 
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Anexo 01 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12 
 

d)  informações sobre as atividades acadêmicas desenvol vidas 
(monitorias, estágios, iniciação científica, inicia ção à extensão, 
etc); 

 
e)  Curriculum Lattes; 

 
f)  outros dados sobre o aluno que possam apontar para um bom 

desempenho durante o intercâmbio; 
 

g)  desempenho durante a entrevista, se cabível. 
 
07.  Como critérios de desempate , será considerada, nesta ordem, a maior 

média aritmética constante no Histórico Escolar; o maior número de 
atividades acadêmicas comprovadas; a melhor justifi cativa (Carta de 
Intenção) para participar do intercâmbio. 

 
08.  Estará automaticamente eliminado do Processo Seleti vo o candidato que 

dele formalmente desistir, por meio de requerimento  próprio ( ANEXO 04 – 
MODELO DE REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA – PROGRAMA DE INTERCÂMBIO 
ACADÊMICO). 

 
09.  O resultado da seleção  deve ser divulgado no Site do Aluno, no Portal da 

Universidade e no Mural da Secretaria Acadêmica do Centro. 
 

Nota:  O aluno deve ser informado de sua seleção, também, pelo e-mail 
por ele fornecido. 

 
10.  A cada programa de intercâmbio, a lista dos alunos aprovados deve ser 

apresentada com a classificação obtida na PUC-Campi nas, na data 
estabelecida pelo Edital que regulamenta o Processo  Seletivo. 

 
11.  O aluno selecionado deve confirmar o interesse na c ontinuidade no 

Processo de Seleção no prazo determinado pelo Edita l.  
 
12.  O aluno não selecionado pode voltar a concorrer a v agas no Programa, 

participando de novo Processo Seletivo, nos termos do Edital. 
 

Nota:  A seleção é específica para o Processo Seletivo de referência, 
não sendo permitido postergar a participação no int ercâmbio para 
outro semestre. 

 
13.  Do resultado da seleção caberá recurso, no prazo de  dois dias úteis, a 

partir de sua divulgação, endereçado à Coordenadori a do DRE.  
 
14.  Para proceder à inscrição no Processo Seletivo da Instituição Parceira  

para o qual tiver sido aprovado pela PUC-Campinas, o candidato deve 
apresentar, no prazo estabelecido quando da divulga ção do resultado, a 
documentação exigida, incluindo: 

 
a)  requerimento de Inscrição na Instituição estrangeir a fornecido pelo 

DRE e disponível na internet ( ANEXO 05 – MODELO DE REQUERIMENTO DE 
INSCRIÇÃO NA INSTITUIÇÃO PARCEIRA – PROGRAMA DE INT ERCÂMBIO 
ACADÊMICO); 
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Anexo 01 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12 
 

b)  Ficha de Inscrição da Instituição Parceira; 
 

c)  Plano de Estudos aprovado pela Diretoria de Faculda de; 
 

d)  cópia autenticada do Passaporte, se a IES parceira for estrangeira, 
e cópia do RG e do CPF, caso a IES parceira seja na cional; 

 
e)  Termo de Compromisso fornecido pelo DRE e disponíve l na internet 

( ANEXO 06 – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO); 
 

f)  Carta de Intenção no idioma do país de destino; 
 

g)  Curriculum Vitae ou Lattes no idioma do país de destino, conforme 
exigido pela Instituição Parceira em questão.  

 
h)  comprovante de pagamento referente à Taxa de envio da documentação; 

 
i)  Histórico Escolar da PUC-Campinas com tradução jura mentada, caso a 

IES parceira não seja lusófona; 
 

j)  outros documentos exigidos pela Instituição Parceir a, estabelecidos 
em Edital. 

 
Nota:  Em caso de eventual pendência de documentos no ato da inscrição 

na IES parceira, o estudante terá o prazo máximo de  dois (02) 
dias para entregá-los, sob pena de seu cancelamento . 

 
15.  O Processo Seletivo na Instituição Parceira  ocorre conforme seus 

próprios critérios.  
 

Nota:  A Instituição Parceira pode recusar o aluno já sele cionado no 
Processo Seletivo da PUC-Campinas. 

 
16.  A Instituição Parceira deve emitir Carta de Aceite ao aluno classificado 

na seleção por ela realizada. 
 

Notas:   
a)  A comunicação oficial sobre a aceitação ou recusa d o candidato 

compete à Instituição Parceira e deve ser efetuada na data por 
ela determinada, não cabendo à PUC-Campinas fixar p razo para 
sua realização. 

 
b)  No caso de Recebimento da Carta de Aceite, o aluno deve 

providenciar os documentos que se fizerem necessári os, 
incluindo o visto e carteira de vacinação internaci onal, 
quando exigidos. 

 
17.  O Plano de Estudos  é o documento que formaliza as disciplinas e/ou 

atividades que serão cursadas pelo aluno na Institu ição Parceira, com 
indicação daquelas que serão passíveis de aproveita mento na PUC-
Campinas, conforme Projeto Pedagógico do Curso ( ANEXO 07 – MODELO DE 
PLANO DE ESTUDOS). 

 
 



07 
 

Anexo 01 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12 
 
18.  A escolha das disciplinas a serem consideradas no P lano de Estudos deve 

ser realizada pelo aluno, em conjunto com a Diretor ia de Faculdade, 
levando em conta as ementas das disciplinas, o cont eúdo, a carga horária 
e, em especial, a importância do componente curricu lar em questão na 
formação profissional do aluno. 

 
19.  O Plano de Estudos deve ser aprovado pela Diretoria  da Faculdade. 
 
20.  O aluno pode requerer a alteração de seu Plano de E studos, mesmo após 

sua chegada à Instituição Parceira. 
 

Nota:  Na hipótese prevista no caput, a alteração do Plano de Estudos 
deve ser encaminhada, por meio do Site do aluno, em até 45 dias 
do início efetivo das aulas na Instituição Parceira , e sua 
viabilização fica condicionada à análise e aprovaçã o da 
Diretoria da Faculdade. 

 
21.  O Aproveitamento de Estudos  deve ser solicitado pelo aluno, quando de 

seu retorno, por meio de Requerimento junto à Secre taria Acadêmica do 
Centro (SA), acompanhado do Histórico Escolar ofici al e documento com os 
critérios de avaliação aplicados, fornecidos pela I nstituição Parceira. 

 
Nota:  Para Programas de Intercâmbio em Instituição Parcei ra 

estrangeira, é exigida do aluno que retorna do exte rior a 
apresentação de tradução juramentada do Histórico E scolar 
oficial, recebido pelo DRE, salvo quando emitido po r Instituição 
lusófona. 

 
22.  A solicitação de aproveitamento de estudos deve ser  requerida até a data 

prevista no Calendário Acadêmico da PUC-Campinas pa ra dispensa de 
disciplina e possível readequação da Grade Horária do semestre letivo 
vigente. 

 
23.  O aproveitamento de estudos das disciplinas em que o aluno obteve 

aprovação na IES parceira deve ser analisado pela D iretoria da 
Faculdade, conforme o que fora previsto no Plano de  Estudos do Aluno. 

 
Nota:  No caso de duas ou mais disciplinas cursadas na Ins tituição 

Parceira equivalerem uma da PUC-Campinas, a nota fi nal será o 
resultado da média aritmética das notas dessas disc iplinas. 

 
24.  Eventuais disciplinas e/ou atividades desenvolvidas  pelo aluno nas 

Instituições Parceiras, além das previstas no Plano  de Estudos, podem 
ser consideradas Atividades Complementares, estando  o seu aproveitamento 
curricular condicionado ao Projeto Pedagógico do Cu rso. 

 
25.  As disciplinas previstas no Plano de Estudos que nã o forem passíveis de 

aproveitamento curricular podem constar do Históric o Escolar do aluno, 
como disciplinas cursadas em Programa de Intercâmbi o, desde que 
solicitado pelo aluno, por meio de Requerimento, me diante comprovação, 
nos termos desta Resolução Normativa.  
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Anexo 01 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12 
 
26.  O Aproveitamento de Estudos se dará apenas para as disciplinas e ou 

atividades que tiverem sido cursadas em Programas d e Intercâmbio 
supervisionados pelo Departamento de Relações Exter nas. 

 
27.  O pagamento pelas disciplinas cursadas na Instituiç ão Parceira, conforme 

Plano de Estudos aprovado, e nas quais o aluno vier  a obter o 
Aproveitamento de Estudos aprovado pela Diretoria d e Faculdade, deve ser 
feito à PUC-Campinas após o término do programa de Intercâmbio.  

 
Notas:   

a)  As disciplinas cursadas na IES parceira considerada s como 
atividades complementares não acarretam pagamento d e quaisquer 
valores. 

 
b)  Durante o período de intercâmbio, a manutenção de b olsa de 

estudos e de financiamento estudantil deve ser defi nida e 
divulgada em Edital específico , respeitados os critérios de 
concessão vigentes. 

 
28.  Compete ao aluno a exclusiva responsabilidade pelas  despesas com viagem, 

transporte, locomoção, seguro, gastos pessoais com hospedagem, 
alimentação, aquisição de material escolar, saúde e  quaisquer outros que 
possam surgir durante sua participação no intercâmb io.  

 
Nota:  Para Programas de Intercâmbio em Instituição estran geira, as 

despesas com obtenção de passaporte, visto e outros  documentos 
solicitados pela IES Parceira são responsabilidade do aluno. 

 
29.  A desistência da participação no intercâmbio deve s er informada ao DRE, 

por meio de Requerimento, em até 30 (trinta) dias a pós a divulgação do 
resultado da seleção pela PUC-Campinas, acompanhada  de justificativas. 

 
Nota:  A desistência da participação no intercâmbio manife stada após o 

prazo estabelecido no caput deve ser informada ao DRE por meio 
de requerimento próprio e pagamento de Taxa de Desi stência 
estabelecida em Edital. 

 
30.  O aluno que, após a aprovação no Processo Seletivo,  trancar matrícula, 

transferir-se ou, de qualquer forma, romper, defini tiva ou 
provisoriamente, seu vínculo com a PUC-Campinas ser á automaticamente 
desligado do Programa. 

 
31.  O período de intercâmbio será definido pelo DRE, em  conjunto com a 

Reitoria, divulgado em Edital específico. 
 

Notas:   
a)  O período de Intercâmbio poderá ser prorrogado medi ante 

solicitação do aluno, devidamente justificada, resp eitadas as 
normas e com autorização da PUC-Campinas e IES parc eira.  

 
b)  O aluno participante de intercâmbio deve efetuar Pré-matrícula  

na PUC-Campinas no semestre subsequente ao do seu r etorno. 
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Anexo 01 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12 
 
32.  O semestre cursado pelo aluno na Instituição Parcei ra deve ser computado 

no prazo máximo de integralização do Curso, ficando  sua situação na PUC-
Campinas como Matriculado em Intercâmbio (MI) . 

 
33.  A Secretaria Geral deve atualizar o cadastro do alu no, mediante a 

confirmação protocolar do DRE. 
 
34.  O aluno que realizar intercâmbio compromete-se a pa rticipar das 

atividades de socialização de sua experiência, após  o seu retorno, 
quando solicitado pelo DRE. 

 
35.  Durante o seu intercâmbio, o aluno fica comprometid o a representar 

adequadamente a PUC-Campinas, respeitando as normas  da Instituição 
Parceira. 

 
36.  No prazo de até 45 dias após o seu retorno, o aluno  deve entregar ao DRE 

um relatório sobre a sua experiência durante o perí odo de intercâmbio. 
 
37.  Os estágios curriculares e os não obrigatórios, des envolvidos pelo aluno 

no exterior, podem ser aproveitados, desde que: 
 

a)  sendo Estágio Curricular, sua atividade conste no P lano de Estudos 
aprovado; 

 
b)  exista Acordo de Cooperação de Estágio firmado entr e a PUC-Campinas 

e a Instituição do Exterior; 
 

c)  estejam devidamente documentados por meio de declar ação da 
contratante, na qual constem, detalhadamente, as at ividades 
desenvolvidas pelo aluno no período e a avaliação d e seu 
desempenho; 

 
d)  atendam ao Projeto Pedagógico do Curso e às demais normas internas 

da PUC-Campinas. 
 

Nota:  O documento comprobatório contendo as atividades de senvolvidas 
pelo aluno no exterior deve conter o visto consular  e ter a 
tradução juramentada .  

 
38.  Os casos omissos nesta Resolução Normativa devem se r submetidos para 

apreciação do DRE, em conjunto com a Reitoria. 
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Anexo 02 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO” 
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Anexo 02 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO” - 
CONTINUAÇÃO 

 
 



12 
 

Anexo 02 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO” - 
CONTINUAÇÃO 
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Anexo 02 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO” – 
CONTINUAÇÃO 
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Anexo 03 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E CARTA DE INTEN ÇÃO” 
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Anexo 03 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E CARTA DE INTEN ÇÃO” – CONTINUAÇÃO 
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Anexo 03 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E CARTA DE INTEN ÇÃO” - CONTINUAÇÃO 
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Anexo 04 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA – PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO” 
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Anexo 05 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NA INSTITUIÇÃO PARCEIRA –  
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO” 
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Anexo 06 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “TERMO DE COMPROMISSO” 
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Anexo 06 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “TERMO DE COMPROMISSO”-CONTINUAÇÃO 
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Anexo 06 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “TERMO DE COMPROMISSO”-CONTINUAÇÃO 
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Anexo 07 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “PLANO DE ESTUDOS” 
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Anexo 07 à Resolução Normativa PUC n o 010/12, de 14/2/12  
 
 

MODELO DE “PLANO DE ESTUDOS” - CONTINUAÇÃO 
 

 
 


