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EDITAL COMPLETO PARA INGRESSO COMO 
 

PORTADOR  DE  DIPLOMA  DE 

GRADUAÇÃO (EXTERIOR) 
 

 

PERÍODO DE 

INGRESSO 

2019.2 
 

INÍCIO DAS AULAS: 

13 de agosto de 2019 

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 

07 de maio a 10 de junho de 2019 

Local: Setor de Atendimento da DAR  

de 10:00 as 15:00 horas 

RESULTADO: 11 de julho de 2019 

TAXA DE INSCRIÇÃO  

07 a 17 de maio 

R$10,00 

20 a 31 de maio 

R$50,00 

03 a 10 de junho 

R$200,00 
CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DE PEDIDOS DE ADMISSÃO COMO 

 PORTADOR DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO DO EXTERIOR 

 

I–DAS CONDIÇÕES 
 

1- Só serão aceitas as inscrições para admissão como portador de diploma de graduação do exterior mediante a 

apresentação completa dos originais dos documentos descritos no item II, fornecidos pela Instituição de 

Ensino onde o interessado concluiu o curso. Documentos pendentes impedirão a inscrição do candidato. 

2- Os candidatos aos cursos de Teologia, Administração, Ciências Econômicas e Ciências Biológicas serão 

submetidos a uma entrevista, nos respectivos departamentos. A data será estabelecida pela Coordenação dos 

Cursos. Os candidatos ao curso de Teologia farão, também, a redação de um memorial. 

3- Os candidatos aos cursos de Direito, Relações Internacionais e Arquitetura e Urbanismo serão 

submetidos a uma prova escrita.  Além da prova escrita os candidatos ao curso de Relações Internacionais 

e Arquitetura e Urbanismo serão submetidos a uma entrevista. A data da entrevista, o conteúdo e a data da 

prova escrita serão estabelecidos pela Coordenação dos respectivos cursos.  Estes candidatos, e também os 

candidatos aos cursos de Desenho Industrial e Ciências Biológicas, deverão seguir as normas constantes 

neste documento, além das normas específicas do edital de cada curso.  Mais informações no endereço:  

http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/trans.html  

4- Além dos candidatos aos cursos citados acima todos os demais candidatos devem verificar se há 

exigências específicas para o ingresso no curso pretendido.  Veja no endereço: http://www.puc-

rio.br/sobrepuc/depto/dar/trans.html 

5- O DIPLOMA DE GRADUAÇÃO DOS CANDIDATOS DESTA CATEGORIA DEVE ESTAR 

REVALIDADO PELO MEC. 

6- Casos omissos serão submetidos à apreciação da Coordenação de Graduação.  A inscrição indica a 

concordância com as normas da Universidade. 

 

II-DA DOCUMENTAÇÃO (NÃO ENCADERNAR)  
 

 a. Diploma de Graduação do exterior REVALIDADO PELO MEC, trazer o original e uma cópia legível e 

autenticada, frente e verso na mesma folha.   
 
 b. Histórico Escolar Oficial Completo (original e 2 cópias), fornecido pela universidade de origem, com a 

Apostila (conforme a Convenção da Apostila de Haia) e a respectiva tradução juramentada.   
 
 c. Declaração autenticada  do regime /sistema de aprovação adotado no estabelecimento de origem com tradução 

juramentada (caso a informação não conste do Histórico Escolar ou do Catálogo); 
 
 d. Programas das disciplinas cursadas no estabelecimento de origem, com as respectivas cargas horárias 

discriminadas (hora de aulas teóricas, de exercícios e de laboratório) e créditos, se for o caso, ou Catálogo 

Escolar contendo essas informações.  A nomenclatura das disciplinas relacionadas no Histórico Escolar 

deverá ser a mesma das constantes nos programas ou no catálogo. 

 

http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/trans.html
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/trans.html
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/trans.html
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- As disciplinas a serem analisadas deverão ser indicadas em uma folha Índice, contendo o nº da página em que 

se encontram. 

- O candidato deverá entregar somente os programas das disciplinas cursadas na instituição anterior, que 

queira aproveitar na PUC-Rio. 

 

   e. “Curriculum Vitae”  atualizado. 

 

   f. Carta indicando os motivos do pedido de admissão como portador de diploma de graduação do exterior. 

 

   g. Cópia legível dos seguintes documentos: 

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

- Certidão de Nascimento ou Casamento; 

- Carteira de Identidade (CNH não será aceita); 

- Título de Eleitor; 

- Certificado de Dispensa de Incorporação; 

- CPF. 

 Se candidato estrangeiro: 

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 

- Certidão de Nascimento ou Casamento com tradução juramentada; 

- Carteira de Identidade (RNE); 

- CPF; 

- Passaporte, onde deverá constar o visto de estudante / permanência atualizado. 
 

OBS: Na eventualidade dos documentos,  itens b e d, serem cópias, a Instituição que os emitiu deverá autenticá-

los. 

 

III– DOS PROCEDIMENTOS 
 

1 – A inscrição deverá ser solicitada através de requerimento próprio, obtido e entregue no Setor de 

Atendimento da Diretoria de Admissão e Registro - Pilotis do Prédio Cardeal Leme, nos prazos 

estabelecidos no Calendário Escolar da PUC-Rio, no qual deverá ser indicado o curso/habilitação e o turno para 

os quais deseja ingressar, bem como o E-MAIL, ENDEREÇO E TELEFONE do candidato. 

 

2 – O candidato deverá apresentar a documentação exigida no Setor de Atendimento da Diretoria de Admissão 

e Registro – Pilotis do Prédio Cardeal Leme para verificação.  Estando correta a documentação, o candidato 

receberá um boleto referente a taxa de inscrição, que deverá ser pago em qualquer banco.  Esta taxa não será 

devolvida e se destina, exclusivamente, a cobrir os custos administrativos, não havendo, da parte da PUC-Rio, 

qualquer compromisso de aceitação do pedido.  O horário de funcionamento do Setor de Atendimento para a 

realização da inscrição será das 10:00 às 15:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

 

3 – Para que seja efetivada a inscrição, o candidato deverá entregar, no Setor de Atendimento, TODA A 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA e COMPROVAR O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.  

 

4 – Caso não possa comparecer pessoalmente, o candidato poderá enviar um procurador munido de uma 

procuração simples e cópia da identidade. 

 

5 – Se desejar, o candidato poderá fazer a inscrição pelos Correios.  Nesta situação as seguintes informações 

devem ser consideradas adicionalmente: 

     

     a- A documentação deverá ser enviada para: 

     PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 

     DIRETORIA DE ADMISSÃO E REGISTRO – SEÇÃO DE ADMISSÃO - GRADUAÇÃO 

     RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 225 – GÁVEA – RIO DE JANEIRO – RJ 

     CEP: 22451-041 

 

    b- Será enviado ao candidato, por e-mail, um boleto referente à taxa de inscrição. 
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    c- Os   documentos   deverão  ser  postados  até   o   dia  31 de maio de 2019.    Os  documentos  que 

    chegarem à  Seção  de  Admissão  com  data  de postagem  posterior  a  31 de maio de 2019,   serão 

    devolvidos. 

     

    d- OS PEDIDOS COM DOCUMENTAÇAO INCOMPLETA OU INCORRETA SERÃO REJEITADOS 

       E DEVOLVIDOS. 

 

    e- O  ENVIO   DA   DOCUMENTAÇÃO   NÃO  É GARANTIA DE ACEITAÇÃO DO PEDIDO. 

 

    f- O candidato  deverá  enviar  à  PUC-Rio, junto  com toda a documentação, seu ENDEREÇO COMPLETO,  

    E-MAIL, TELEFONE, além do CURSO, HABILITAÇÃO e TURNO que pretende ingressar, EM LETRA 

    DE FORMA (formulário “Processo de Admissão”). 
 

5 - Após recebido o requerimento e antes da avaliação acadêmica, a  Seção de Admissão procederá uma 

verificação para determinar a integridade dos documentos apensos.  Entre outras, são causas para rejeição: 

ausência de dados essenciais ou informações divergentes entre documentos, ilegibilidade, rasuras etc. Cabe, 

exclusivamente, ao candidato a responsabilidade de apresentar a documentação em ordem e correta. 
Processos incompletos ou incorretos serão rejeitados e devolvidos.  

 

6- A documentação de processos aceitos será incorporada ao acervo da Universidade.  Processos não aceitos ou 

rejeitados serão descartados após 90 (noventa) dias, caso a documentação não tenha sido retirada dentro desse 

prazo.   Processos aceitos também serão descartados, caso o candidato não efetue a matrícula no prazo estipulado 

pela PUC-Rio. 

 

7 – O resultado do pedido, as instruções e a data para a matrícula serão divulgados em 11 de julho de 2019, pela 

Seção de Admissão, da Diretoria de Admissão e Registro, através de E-MAIL.   Caso  não  receba  o  e-mail, 

favor  entrar  em  contato  com  a  Seção  de  Admissão  pelo  telefone  3527-1341  ou  através  do  e-mail:  

grad-dar@puc-rio.br  

 

 

CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

1 - Não será deferida a solicitação de aproveitamento de estudos realizados após a matrícula na PUC-Rio.  Isto 

significa que as disciplinas que serão analisadas devem ter sido cursadas, obrigatoriamente, em períodos 

anteriores ao do ingresso na PUC-Rio. 

 

2 -  No caso de ex-alunos da PUC-Rio, os aproveitamentos não serão cadastrados, caso o candidato possua 

débitos não regularizados com a universidade, na matrícula que originou os referidos aproveitamentos. 

 

3 - O total de créditos a ser aproveitado pelas disciplinas cursadas em outras Instituições não poderá exceder a 2/3  

do total de créditos exigidos para integralização do curso de graduação na universidade.  Significa dizer que o 

candidato deverá cursar, obrigatoriamente, 1/3 dos créditos do curso na PUC-Rio. 

 

4 - Só serão aproveitadas disciplinas cujo conteúdo e carga horária, na Instituição de origem, correspondam a 

75%, no mínimo, do conteúdo e da carga horária da disciplina ministrada na PUC-Rio. 

 

5 - O aproveitamento de estudos só será cadastrado, caso o aluno possua o pré-requisito da disciplina 

que recebeu o aproveitamento ou obtenha o pré-requisito através de outro aproveitamento de estudos. 

Informe-se na Seção de Admissão da DAR. 
 

6 – O candidato deverá observar os aproveitamentos de estudos recebidos e os prazos para solicitar novos 

aproveitamentos de estudos.  Se desejar obter aproveitamentos de estudos relativos a disciplinas cursadas em 

outro estabelecimento de ensino, que não a Instituição de origem e após a solicitação do ingresso para a PUC-Rio, 

deverá apresentar os documentos indicados no link abaixo: 

 http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/trans.html#aproveitamento   e sua situação acadêmica naquele 

estabelecimento.  Neste caso, haverá uma taxa de análise de disciplina (R$50,00 por disciplina por solicitada), 

caso a solicitação dos aproveitamentos seja feita em data posterior ao do requerimento de ingresso na 

mailto:grad-dar@puc-rio.br
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/trans.html#aproveitamento
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PUC-Rio. Esta taxa não será devolvida mesmo em caso de indeferimento de aproveitamento de estudos, pois 

destina-se a análise da documentação pela(s) coordenação(ões). 

 

7 - As revisões dos aproveitamentos concedidos ou novos aproveitamentos poderão ser solicitados no prazo 

máximo de 2 anos, após o ingresso na PUC-Rio.  A análise de aproveitamentos de estudos solicitados no último 

ano do prazo somente será realizada mediante uma taxa adicional de R$100,00.  Após o término do prazo de 2 

anos contínuos, não mais serão aceitos pedidos de aproveitamento de estudos ou revisão, a menos que 

sejam para disciplinas eletivas livres ou fora do departamento e o aluno seja formando do período. 

Informe-se na Seção de Admissão da DAR. 
 

8 – O aluno que desejar aproveitar as atividades complementares cumpridas em outra instituição ou na 

própria PUC-Rio (ex-alunos) até 03 períodos passados deverá fazer a solicitação pelo PUC-Online. 

 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  
 

 O candidato deve ficar atento para o tempo de integralização do curso, ou seja, ao tempo restante para a 

conclusão do curso na PUC-Rio.  Isto será informado, caso seu pedido de ingresso como portador de 

diploma seja aceito.   

 

 O prazo para alteração de disciplinas resultantes do aproveitamento de estudos, para efeito no período de 

ingresso, termina na última data do De-Para administrativo (alteração de matrícula).  Informe-se no Setor 

de Atendimento da DAR. 

  

 O candidato matriculado na PUC-Rio, que desejar cancelar sua matrícula, poderá solicitar 

devolução de 80% da parcela da semestralidade paga, através de requerimento à DAR, até o dia 

12/08/2019. Essa solicitação deverá ser feita pela internet, através do site www.puc-

rio.br/vestibular. O ressarcimento será depositado diretamente na conta corrente informada pelo 

candidato no período de devolução. O percentual retido tem a finalidade de cobrir os custos 

administrativos. 

 

 O candidato que cancelar sua matrícula após essa data não poderá solicitar a devolução de 80% 

da parcela da semestralidade paga. 
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