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Summer Program – Université Catholique de Lille 

 

A Universidade Católica de Lille, parceira da PUCPR, está oferecendo 3 bolsas de estudos para seu 

programa de verão. Este programa de estudo de 4 semanas é projetado para estudantes internacionais 

com pouco ou nenhum conhecimento em francês ou com habilidades linguísticas mais avançadas. 

Os cursos iniciam no dia 25 de junho. 

 

Lista dos programas ofertados: 

- French Only program in French: disponível dos níveis A2- a B2+ ficado em Estudantes que 

queiram aprimorar suas habilidades linguísticas  

- *Art, Business, Social and Health Sciences: Communication, Management, Accounting, 

Innovation, Arts, Cinema, Literature, European Studies, Ethics, Religious Studies, Health and 

Nursing  

- *Science and Engineering: Renewable Energy, Food Science, Molecular Biology, Project 

Management, Mathematics, Health and Medical Engineering  

Course options spread over the 2 months to allow a more in-depth introduction and more credits 

(12 ECTS credits for 2 months) 

- *International and European Law: for undergraduate and graduate students 

*Aulas de francês em todos os níveis no período da manhã e a tarde os módulos específicos  

 

Mais informações sobre os programas: 

http://www.univ-catholille.fr/european-summer-program/list-of-courses.asp 

 

A bolsa consiste na isenção do pagamento do curso, somente pagando o valor da taxa de inscrição e 

hospedagem, no valor de € 1,500. 

*Caso haja mais interessados, existe a possibilidade dos não classificados participarem do programa 

pagando o valor integral de €2,655. 

 

1.  Elegibilidade para participação do programa 

- Ser estudante da PUCPR ou PUC Idiomas; 

- Estar regularmente matriculado em um curso de graduação ou idiomas na PUCPR; 

- Ser aprovado no processo de pré-seleção da PUCPR;  

- Ter grande motivação em participar do programa, expressa por meio de carta de motivação. 
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2.  Áreas contempladas / Idioma requerido 

 

-  Arts, Social Science and Business - http://www.univ-

catholille.fr/img/Arts,%20Business,%20Social%20&%20Health%20Sciences.pdf 

- French Only - http://www.univ-catholille.fr/img/French%20Only%20Program.pdf 

- Science and Engineering - http://www.univ-

catholille.fr/img/Science%20and%20Engineering.pdf  

- Law - http://www.univ-catholille.fr/img/European%20and%20International%20Law.pdf  
 

As aulas ministradas em inglês ou em francês requerem apresentação de comprovação de idioma 

 

3. Requisitos e processo de pré-seleção  

A Coordenação de Mobilidade Internacional da PUCPR analisará e pré-selecionará os candidatos com 

base nos critérios descritos abaixo.  

 

 

4. Critérios para a pré-seleção:  

 - Estar regularmente matriculado em um curso de graduação ou PUC Idiomas na PUCPR  

 - Apresentar o comprovante de idioma, conforme acima descrito. 

-  Apresentar carta de motivação e Currículo Vitae. 

- Entregar todos os documentos de inscrição até as 12:00 do dia 08/05/2018 na Coordenação de 

Mobilidade Internacional (térreo do prédio administrativo) ou por email – dri.secretaria@pucpr.br  

- O candidato deverá se inscrever por meio do Formulário de Inscrições, disponível nesse edital e 

aguardar o resultado da pré-seleção da Coordenação de Mobilidade Internacional da PUCPR.  

 

   - Os documentos deverão ser entregues pessoalmente na Coordenação de Mobilidade Internacional para 

estudantes do campus Curitiba. Estudantes dos campus Londrina, Maringá e Toledo podem enviar a 

documentação para o email dri.secretaria@pucpr.br com o título “Bolsa Católica de Lille”  
 

   - Não serão aceitas inscrições incompletas, submetidas por qualquer outro meio ou fora do prazo. 

 
Critérios de classificação  

Carta de motivação 100 pontos 

 
 

5. Documentos para inscrição: 
 

a) Ficha de Inscrição; 

b) Comprovante de idioma 

c) Carta de Motivação (documento pessoal, não é fornecido modelo); 
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6 . Documentação para viagem 
 

- Os selecionados serão responsáveis pela obtenção do passaporte junto à Polícia Federal. 

 

- Eventuais despesas com retirada de passaporte, exames médicos, seguro viagem e passagem aérea são 

de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

 

 

Mais informações: 

 

Diretoria de Internacionalização 

Coordenação de Mobilidade 

dri.secretaria@pucpr.br 

41 3271-1876 

Atendimento de segunda à sexta das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30 

 

More than courses! 
As always, LILLE European Summer Program includes visits of Lille, Bruges and Brussels. 

LILLE European Summer Program will also organize our usual extra fieldtrips for students to make the 

most of their time in Lille including: 

- Paris,  

- Amsterdam, 

- Amiens, 

- Normandy, 

- Battlefields of WW1 and WW2 

More information on LILLE European Summer Program electives and exciting cultural and social 

activities on our website at http://www.univ-catholille.fr/european-summer-program/esp.asp . 

You can also use the attached information sheet to promote the program to your students. 

 


