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NORMAS GERAIS PARA INGRESSO COMO 

 

ALUNO EXTRAORDINÁRIO 
 

 
 

PERÍODO DE 
INGRESSO 

2022.1 
 

INÍCIO DAS AULAS: 
08 de março de 2022 

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 
25 de setembro a 27 de novembro de 2021 

Local: Site através do link 
https://www.ccpa.puc-rio.br/ingresso/ 

RESULTADO: 28 de dezembro de 2021 

 
SEM TAXA 

DE INSCRIÇÃO 

I – DAS CONDIÇÕES: 
 

1) Aluno(a) de outra Instituição de Ensino Superior que necessite cursar disciplina para concluir seu 
curso ou que deseje participar de atividades de estágio na PUC-Rio, deverá ser formalmente 
indicado por autoridade de seu estabelecimento. 

2) O Aluno Extraordinário Estrangeiro, participante ou não de Intercâmbio Internacional, será   
supervisionado pela Coordenação Central de Cooperação Internacional (CCCI), e deverá 
encaminhar sua solicitação de matrícula ao referido órgão, que processará a solicitação segundo as 
normas internas da PUC-Rio. 

 
 
II – DA DOCUMENTAÇÃO: 
 
1) Carta da IES de origem solicitando a matrícula como aluno extraordinário na PUC-Rio. 
2) Histórico Escolar do Ensino Médio e do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Caso tenha 

concluído o ensino médio no exterior, deverá apresentar a cópia da Convalidação de Estudos 
concedida pela Secretaria Estadual de Educação, no Brasil. 

3) Histórico Escolar da IES de origem.  Se expedido por instituições do exterior, o Histórico Escolar 
deve estar com Apostila (conforme a Convenção da Apostila de Haia) e tradução juramentada. 

4) Diploma de Graduação registrado pelo MEC, se for graduado. O Diploma deve estar Revalidado 
pelo MEC, caso tenha concluído o curso no exterior. 

5) Certidão de Nascimento ou Casamento. 
6) Carteira de Identidade (carteira de motorista não será aceita). 
7) Título de Eleitor. 
8) Certificado de Dispensa de Incorporação. 
9) CPF 
 
 
III – DOS PROCEDIMENTOS: 
 
1 - A inscrição deverá ser solicitada através de um requerimento de inscrição, através do link 
https://www.ccpa.puc-rio.br/ingresso/, no prazo de 25 de setembro até 27 de outubro de 2021, no qual 
deverá ser preenchidos todos os campos, inclusive os com a indicação do curso/habilitação e do turno 
para os quais deseja ingressar. 
 
2 – Para que seja efetivada a inscrição, o candidato deverá anexar no seu requerimento de inscrição, 
TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. 
 
3 - Após recebido o requerimento e antes da avaliação acadêmica, a Diretoria de Admissão e Registro – 
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DAR – da Universidade verificará a integridade dos documentos anexados.  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 
correta, legível e sem cortes.  Processos incompletos ou incorretos serão rejeitados e descartados. 
O candidato será avisado no próprio Requerimento de Inscrição e, assim, uma consulta regular ao 
mesmo é recomendado. Na eventualidade de rejeição do pedido, o interessado deverá começar 
novamente a sua solicitação, sempre respeitando os prazos.     
 
4 – O resultado do pedido, as instruções e a data para a matrícula serão divulgados no dia 26 de 
novembro de 2021, pela Diretoria de Admissão e Registro, no próprio requerimento de inscrição. Caso 
não receba a resposta no requerimento até 10 dias após a data informada, favor entrar em contato com a 
DAR – seção de Admissão pelo tel (21) 3527-1341 ou através do e-mail: transferidos-dar@puc-
rio.br. 
 
5 – Após a aprovação da solicitação, a DAR informará ao candidato, no mesmo requerimento em que 
houve o pedido, o seu número de matrícula na PUC-Rio.  

 
IV - OBSERVAÇÕES 
 
 A matrícula nesta categoria será concedida no máximo por 2 (dois) períodos consecutivos, não 

prorrogáveis, podendo o aluno matricular-se, por período, em até 30 (trinta) créditos.  
 

 O certificado atribuído a este aluno não produz efeito para obtenção de diploma, nem os créditos e 
graus obtidos podem ser considerados para dispensa de disciplina em outros cursos na PUC-Rio. 
 

 Casos omissos serão submetidos à apreciação da Coordenação de Graduação.  A inscrição indica a 
concordância com as normas da Universidade. 

 


