
 
 

1º. TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 02/2020 

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO PUC-SP – 2º SEMESTRE/2020 

Considerando as determinações e recomendações das autoridades governamentais e de Saúde do 

Estado de São Paulo, divulgadas no final do dia 13 de março e em 15 de março de 2020, referentes à 

pandemia de COVID-19;  

Considerando o comunicado emitido em 16 de março 2020, sobre os esforços para minimizar os riscos 
e mantendo a suspensão das atividades acadêmicas presenciais até 30 de março de 2020, entretanto 
manter ativos, em formato remoto, as atividades possíveis, assim como as atividades administrativa 
essenciais; 

Considerando que as Instituições de Ensino Superior Estrangeiras, até o momento, não alteraram seus 
calendários para o envio das candidaturas de estudantes pré-selecionados para realização de 
intercâmbio no 2º. Semestre/2020;  

O Edital nº 02/2020 passa a vigorar com as seguintes alterações, realizadas em caráter emergencial: 

Alteração nos Itens 1. Calendário e 4. Das datas, horários e local de prova: 

1. Prova de Espanhol – manutenção das provas escrita e oral, no mesmo dia e horário, mas 
alterando o endereço para: rua da Consolação, 881 – 8º. Andar. 

2. Prova de Italiano – cancelamento da prova escrita, manutenção da prova oral, no mesmo dia e 
horário, mas no formato remoto. 

3. Prova de Alemão – cancelamento da prova escrita, manutenção da prova oral, no mesmo dia e 
horário, mas no formato remoto. 

Diante da excepcionalidade da situação, tendo em vista o cancelamento da prova escrita para os 
idiomas Italiano e Alemão, exclusivamente para os dois idiomas, serão considerados, para efeito de 
aprovação, somente a prova oral, tendo como nota mínima para aprovação 7,0, mesma nota prevista 
para a média final. 

Ficam mantidas as demais condições do Edital nº 02/2020. 

 

São Paulo, 16 de março de 2020. 
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