
CURSO

Transferência Externa Portadores de Diplomas Alunos Extraordinários

12 vagas 6 vagas não informado

Artes Cênicas

Universidade Brasileiras e do Exterior:                                                                                                                                                         
total de 20 vagas

20 vagas não há vagas

Filosofia 5 vagas 10 vagas 5 vagas

2 vagas 15 vagas 1 vaga

Letras não há vagas
Neurociências 3 vagas 8 vagas não informado  

Pedagogia 3 vagas 3 vagas não informado

Psicologia (Bacharelado)
15 vagas                                                                      

Exigência para transferência Externa: estar cursando 
até o 5º período

20 vagas não informado

2 vagas 15 vagas 1 vaga

CTCH – CENTRO DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS
VAGAS / EXIGÊNCIAS

Arquitetura e Urbanismo

Teologia Exigência (para todas as formas de ingresso): entrevista que deve ser marcada pelo e-mail teogra@puc-rio.br e redação do 
memorial (2 páginas com as motivações e as objetivos da realização do curso) 

10 vagas (analisadas junto a todas opções de ingresso)

Filosofia Eclesiástica
Exigência: entrevista com o diretor - agendar pelo e-mail teogra@puc-rio.br

Exigências: Vide Edital disponível em http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_ext

Exigências: Vide Edital disponível em http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_ext

Design

20 vagas (analisadas junto às demais opções de ingresso acima)
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mailto:teogra@puc-rio.br
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_ext
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CURSO

Transferência Externa Portadores de Diplomas Alunos Extraordinários

Universidades Brasileiras:                                                                   
Diurno: 10 vagas                                                                                

Noturno: 15 vagas                                                                                                  
------                                                                        

Universidades do Exterior:                                                                  
Diurno e Noturno: 5 vagas

DIURNO / NOTURNO:                              3 
vagas

DIURNO / NOTURNO:                                     
1 vaga

Exigências para Transferência Externa:                                               
Coeficiente de Rendimento acumulado igual ou 

superior a 7,0 e ter cursado até o 2º período do curso 
de Administração.

Exigência para Portador de Diploma: 
apresentação do Curriculum Vitae com o 
historico escolar da instituição de oritem, 

redigir uma carta de próprio punho 
justificando o interesse pelo curso e 

entrevista no departamento de 
Administração

----

5 vagas 3 vagas Não há vagas
  

Ciências Sociais 5 vagas 5 vagas Não há vagas

10 vagas - para antigos alunos de 
Comunicação Social cursarem as 

habilitações em Jornalismo e Estudos de 
Mídia com ênfases em Cinema e 

Audiovisual, Publicidade e Comunicação 
Corporativa e Comunicação e Tecnologia

10 vagas – para antigos alunos de outros 
cursos da PUC-Rio – somente para as 

habilitações em Jornalismo e Estudos de 
Mídia com ênfases em Cinema e 

Audiovisual, Publicidade e Comunicação 
Corporativa e Comunicação e Tecnologia

10 vagas – para alunos de outra IES – 
somente para as habilitações em 

Jornalismo e Estudos de Mídia com 
ênfases em Cinema e Audiovisual, 

Publicidade e Comunicação Corporativa e 
Comunicação e Tecnologia

CCS – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
VAGAS / EXIGÊNCIAS

Ciências Econômicas
Exigência: Entrevista com o departamento

10 vagas 
somente para as habilitações em Jornalismo e 

Estudos de Mídia com ênfases em Cinema e 
Audiovisual, Publicidade e Comunicação 
Corporativa e Comunicação e Tecnologia

Não há vagas

Administração

Comunicação Social / 
Estudos de Mídia



Exigência: Nota final do ENEM superior a 600 e 
análise do Histórico Escolar do curso de origem

Análise do Histórico Escolar do curso 
concluído e entrevista com a coordenação 

do curso.
---

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS                                         
E DO EXTERIOR                                                                                                                                             

Diurno: 2 vagas                                                        
Noturno: 2 vagas

 Diurno: 2 vagas                                          
Noturno: 2 vagas

não  há vagas

 

Geografia 10  vagas 10 vagas Não há vagas
História 5 vagas 5 vagas Não informado

02 vagas

Serviço Social 02 vagas 01 vaga Não há vagas

CURSO

Transferência Externa Portadores de Diplomas Alunos Extraordinários

Engenharia Ambiental
Engenharia Civil

Engenharia de Computação

Engenharia de Controle e 
Automação
Engenharia de Materiais e 
Nanotecnologia
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Física (Bacharelado)
Matemática (Bacharelado)

15 vagas que serão divididas entre as formas de ingresso

2 vagas (analisada entre as opções de ingresso acima) 
1 vaga (analisadas entre as opções de ingresso acima) 

5 vagas (analisadas entre as opções de ingresso acima)

2 vagas (analisada entre as opções de ingresso acima) 

10 vagas (analisadas entre as opções de ingresso acima) 

1 vaga (analisada entre as opções de ingresso acima) 
3 vagas (analisadas entre as opções de ingresso acima) 
1 vaga (analisada entre as opções de ingresso acima) 
1 vaga (analisada entre as opções de ingresso acima) 

VAGAS / EXIGÊNCIAS
CTC – CENTRO TÉCNICO CIENTÍFICO

Vide Edital disponível em http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_ext

Direito

Relações Internacionais

1 vaga (analisada entre as opções de ingresso acima)
5 vagas (analisadas entre as opções de ingresso acima) 

Exigências: Vide Edital disponível em http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_ext

http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_ext
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_ext


Química (Bacharelado)
Ciência da Computação

CURSO
Transferência Externa Portadores de Diplomas Alunos Extraordinários

3 (três) vagas para Bacharelado e 3 (três) vagas para 
licenciatura. 

2 (duas) vagas para Bacharelado e 2 (duas) 
vaga para licenciatura

Não há vagas

Exigências para todos os candidatos:                                                                              
- uma declaração pessoal, descrevendo os motivos de 
natureza acadêmica que o levam a desejar transferir-se 
para o curso de Ciências Biológicas da PUC - Rio.                                                        
---                                                                                             
Exigência adicional para transferência de IES brasileira:
- estar cursando até o 5º (quinto) período de Ciências 
Biológicas, ou equivalente nos casos de cursos seriados;

Exigências:                                                                                                                                                     
-não ter matrícula ativa ou trancada no curso 
de Ciências Biológicas/Biologia em outra IES. 
Neste caso, o candidato deverá habilitar-se ao 
concurso de transferência externa;                                                                        
-histórico escolar que comprove coeficiente de 
rendimento acumulado >= 7.0 se a graduação 
for nas áreas Técnico-Científicas e Biomédicas 
e  >= 6.0 no caso das áreas de Ciências Sociais e 
Humanas.

VAGAS / EXIGÊNCIAS

5 vagas (analisadas entre as opções de ingresso acima) 

Vide Edital disponível em http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_ext

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Ciências Biológicas

3 vagas (analisadas entre as opções de ingresso acima) 

http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_ext

