
CURSO VAGAS / EXIGÊNCIAS

Arquitetura e Urbanismo

09 vagas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
---                                                                                                                                                                                          

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

Artes Cênicas 10 vagas (analisadas junto a todas opções de ingresso)

Design

 Alunos de outros cursos:                                                                                                                                                                       
20 vagas                                                                                                                                                                         

---                                                                                                                                                                                                                                                                  
Exigências: Vide Edital disponível em http://www.puc-

rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_int
Filosofia  

Filosofia Eclesiástica
2 vagas                                                                                                                                                                          

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

Letras 20 vagas (analisadas junto às demais opções de ingresso)

Neurociências
5 vagas                                                                                                                                                  

Exigência: Entrevista com o coordenador do curso

Pedagogia 3 vagas
Psicologia (Bacharelado) 10 vagas

Teologia
2 vagas                                                                                                                                                                      

Exigência: uma 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) 

CTCH – CENTRO DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS

http://www.puc-
http://www.puc-
mailto:teogra@puc-rio.br
mailto:teogra@puc-rio.br


CURSO VAGAS / EXIGÊNCIAS

Administração

Mudança de Curso                                                                                                                                                                             
Diurno: 10 vagas                                                                                                                                                                               

Noturno:  15 vagas                                                                                                                                                               
----                                                                                                                                                                                

Mudança de Turno                                                                                                                                                           
Noturno para Diurno: 10 vagas                                                                                                                                                 
Diurno para Noturno: 10 vagas                                                                                                                                                   

---                                                                                                                                                                                                     
Exigências: ter cursado e ter sido aprovado em ADM1951 ou ADM1000 com média mínima de 

7,0.
Justificar, no requerimento acadêmico, as razões para mudança de curso.

Ciências Econômicas

      5 vagas                                                                                                                                                               
---                                                                                                                                                               

Exigência: o aluno fará uma entrevista com o departamento e deverá ter sido aprovado em   ECO 
1109 - Introdução à Economia I, ECO 1110 - Introdução à Economia II e MAT 1161 - Cálculo de uma 

variável                                                                                                        
Ciências Sociais 5 vagas 

Comunicação Social

10 vagas - habilitações: Jornalismo e Estudos de Mídia com ênfases em Cinema e Audiovisual, 
Publicidade e Comunicação Corporativa e Comunicação e Tecnologia                                          -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Exigência:  ter obtido média suficiente na Prova de Nivelamento em Português ou dispensa da 
mesma, segundo a classificação do vestibular/ENEM e entrevista com a coordenação do curso.

CCS – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS



Direito

Mudança de Curso                                                                                                                                                                             
Diurno:  2 vagas                                                                                                                                                                               
Noturno: 2 vagas                                                                                                                                                               

----                                                                                                                                                                                
Mudança de Turno                                                                                                                                                           

Noturno para Diurno: 2 vagas                                                                                                                                                 
Diurno para Noturno: 2 vagas                                                                                                                                

---                                                                                                                                                             
Exigências: Vide Edital disponível em http://www.puc-

rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_int
Geografia 10 vagas
História 5 vagas 

Relações Internacionais

15 vagas (analisadas junto às demais opções de ingresso)                                                                                                                                
---                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Serviço Social não informado

CURSO VAGAS / EXIGÊNCIAS

Engenharia Ambiental 2 vagas (analisadas junto às demais opções de ingresso) 
Engenharia Civil 1 vaga (analisada junto às demais opções de ingresso) 
Engenharia de Computação 5 vagas (analisadas junto às demais opções de ingresso)

Engenharia de Controle e 
Automação

2 vagas (analisadas junto às demais opções de ingresso) 

Engenharia de Materiais e 
Nanotecnologia

10 vagas (analisadas junto às demais opções de ingresso) 

CTC – CENTRO TÉCNICO CIENTÍFICO

http://www.puc-
http://www.puc-


Engenharia de Produção 1 vaga (analisada junto às demais opções de ingresso) 
Engenharia Elétrica 3 vagas (analisadas junto às demais opções de ingresso) 
Engenharia Mecânica 1 vaga (analisada junto às demais opções de ingresso) 
Engenharia Química 1 vaga (analisada junto às demais opções de ingresso) 
Física (Bacharelado) 1 vaga (analisada junto às demais opções de ingresso) 
Matemática (Bacharelado) 5 vagas (analisadas junto às demais opções de ingresso) 
Química (Bacharelado) 3 vagas (analisadas junto às demais opções de ingresso) 
Ciência da Computação 5 vagas (analisadas junto às demais opções de ingresso)

Para os cursos do CTC             
(Exceto Ciência da Computação)

Ter sido aprovado em MAT1161, FIS1033 e FIS1034 ou MAT1181, FIS1045 e FIS1044 ou 
MAT1157 e FIS1025.                                                                                                            

Exigência: https://www.cbctc.puc-rio.br/Paginas/Normas/TransferenciaTroca.aspx

CURSO VAGAS / EXIGÊNCIAS

02 vagas
Exigências: - histórico escolar que comprove coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 7.0, 
no caso de graduação nas áreas Técnico-Científicas e Biomédicas, e 6.0 no caso de graduação nas áreas de 
Ciências Sociais e Humanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- ter cursado regularmente Biologia Geral (BIO 1001) e Estatística Aplicada a Biologia I (BIO 1002) na 
qualidade de disciplinas eletivas fora do departamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- 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.                                                                               

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

Ciências Biológicas

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Exigências

https://www.cbctc.puc-rio.br/Paginas/Normas/TransferenciaTroca.aspx
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/transferencias/index.html#normas_int

