
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE  DUPLA DIPLOMAÇÃO

ENTRE A PUCPR E A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA  (UNIFE)
Segundo semestre 2018

Programa de intercâmbio com possibilidade de Dupla Diplomação em Fármácia com duração de 3 (três) 
semestres acadêmicos na Università Degli Studi di Ferrara (UNIFE)

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 23/02/2018

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

• Ser estudante de graduação da PUCPR, regularmente matriculado(a) no curso de Farmácia;
• Ter concluído com aprovação por nota e frequência todas as disciplinas até (inclusive) o 5º período do curso de Farmácia na data 
de saída;
• Apresentar proficiência linguística a nível intermediário do Italiano e do Inglês (B1) comprovado através de teste realizado na 
PUCPR. O teste de italiano será aplicado pela PUCPR, contudo o certificado de língua inglesa deverá ser providenciado pelo próprio 
estudante (são aceitos resultados de testes oficiais como TOEFL, TOEIC, FCE e outros ou certificados/declarações de escolas de 
idioma).
• Possuir IRA igual ou superior a 7,0 (sete) (inclui reprovação e dependência). 
• Não possuir mais que uma reprovação no histórico escolar no momento da seleção, exceções serão analisadas pela coordenação 
acadêmica;
• Enviar os documentos de inscrição para o email dri.secretaria@pucpr.br até às 17h do dia 23/02/2018;
• Realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100,00 dentro da data de vencimento – boleto será enviado por email.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

Os estudantes que atenderem às condições mínimas para participação serão classificados em função de seu desempenho 
acadêmico em ordem decrescente de acordo com o coeficiente IRA. Em caso de empate por IRA, haverá uma entrevista a ser 
realizada pela Coordenação de Curso como critério de desempate.

O teste de idioma tem caráter eliminatório.

INSCRIÇÕES:

Até às 17h do dia 23/02/2018, enviar toda a documen tação exigida escaneada para o email: dri.secretaria@pucpr.br
Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora de  prazo.
O pagamento da taxa de inscrição será feito por boleto bancário enviado por email.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:

�Ficha de inscrição para Programa 2018 (disponível no site: : https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-
internacional/#intercambio);
�Carta de motivação em português;
�Cópia da página de identificação do passaporte válido.
�Certificado de língua inglesa (são aceitos resultados de testes oficiais como TOEFL, TOEIC, FCE e outros ou 
certificados/declarações de escolas de idioma).

NÚMERO DE VAGAS:

Disponibilidade de 5 vagas por ano para estudantes do curso de Farmácia.

DATAS IMPORTANTES (sujeitas a alterações):
Prova de Italiano: entre 06 e 08/03/2018 – a confirmar previamente via email.
Divulgação do resultado: condicionado ao resultado da prova de idioma.
Mais informações: Coordenação de Mobilidade Internacional- Campus Curitiba, Prédio Administrativo, térreo (41) 3271-1697 -
intercambio@pucpr.br 
Informações acadêmicas:
Coordenador de Curso: Professor Julio Cezar Merlin - coordenacao.farmacia@pucpr.br
Agente de Internacionalização da Escola Ciência da Vida, Professora Cynthia Franca Wolanski Bordin - cynthia.b@pucpr.br

OBSERVAÇÕES:
� A transição do estudante para mais um semestre de intercambio dependerá da sua aprovação em TODAS as disciplinas contidas no plano de 

estudos do primeiro semestre;
� A duração máxima do intercâmbio diplomante na UNIFE será de 3 (três) semestres acadêmicos;
� Para assegurar a obtenção do Diploma Italiano, o plano de estudos deverá ser definido pela comissão bilateral definida no acordo e total 

cumprimento das validações das matérias seja realizado, respeitando a estrutura curricular do aluno;
� A confirmação de aceite dependerá da avaliação dos documentos pela UNIFE;
� As despesas para obtenção do visto de estudante, seguro saúde, taxa administrativa na universidade parceira, passagem aérea, moradia e 

eventuais despesas são de responsabilidade do estudante;
� O trabalho de fim de curso será elaborado sob a supervisão de dois orientadores, um italiano e um brasileiro e apresentado na PUCPR

Este edital é regido pelo Regulamento do Programa de Intercâmbio da PUCPR - Resolução 189/2008 – CONSUN.

Alterações nos planos de estudos podem ocorrer, de acordo com a análise da Comissão Bilateral (PUCPR e UNIFE).
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Plano de estudos do estudante da PUCPR

Os estudantes da PUCPR que atenderem aos requisitos para admissão no programa de dupla diplomação deverão cumprir o percurso
acadêmico estipulado abaixo. Este percurso pode sofrer pequenas alterações para cada estudante no tocante às porções curriculares
optativas e, complementares.
Ao final do intercâmbio diplomante os estudantes da PUCPR retornarão ao Brasil para obter os reconhecimentos indicados no Plano
de Estudos e concluir o percurso acadêmico com vistas à obtenção do Título de Bacharel em Farmácia.

O trabalho de fim de curso será elaborado sob a supervisão de dois orientadores, um italiano e um brasileiro e apresentada na
PUCPR. Este trabalho poderá ser apresentado em língua italiana, portuguesa ou inglesa, com um breve abstract nas duas línguas não
utilizadas.

Uma vez obtido o título brasileiro, o aluno que integralizar o currículo pleno da UNIFE dentro do programa de dupla diplomação
receberá daquela instituição o seu diploma italiano de Láurea Magistral em Farmácia - Classe: LM-13.

O esquema abaixo apresenta os cronogramas resumidos dos percursos acadêmicos mistos de estudos para os estudantes da
PUCPR:

• Ano 1/1 Sem. – fev/jun – PUCPR – 1° Ano do Curso de Graduação em Farmácia 
• Ano 1/2 Sem. – ago/dez – PUCPR – 1° Ano do Curso de Graduação em Farmácia 
• Ano 2/1 Sem. – fev/jun – PUCPR – 2° Ano do Curso de Graduação em Farmácia 
• Ano 2/2 Sem. – ago/dez – PUCPR – 2° Ano do Curso de Graduação em Farmácia 
• Ano 3/1 Sem. – fev/jun – PUCPR – 3° Ano do Curso de Graduação em Farmácia 
• Ano 3/2 Sem. – set /dez – UNIFE– percurso formativo individual integrado para permitir obtenção da Láurea Magistral a ciclo 

único em Farmácia - (LM-13)
• Ano 4/1 Sem – fev /mai – UNIFE– percurso formativo individual integrado para permitir obtenção da Láurea Magistral a ciclo 

único em Farmácia (LM-13)
• Ano 4/2 Sem – set/dez – UNIFE– percurso formativo individual integrado para permitir obtenção da Láurea Magistral a ciclo 

único em Farmácia (LM-13)
• Ano 5/1 Sem – fev/jun – PUCPR –5° Ano do Curso de Graduação em Farmácia
• Ano 5/2 Sem – ago/dez – PUCPR – 5° Ano do Curso de Graduação em Farmácia

Somente após a conclusão do percurso formativo e da obtenção do diploma da PUCPR, o estudante da PUCPR receberá o diploma
italiano em Farmácia - Classe: LM-13).
O percurso acadêmico típico estipulado para os alunos da PUCPR foi estabelecido para os projetos pedagógicos da Instituição que
tiveram início no ano acadêmico de 2013. Alunos ingressantes no Curso de Farmácia da PUCPR em anos anteriores a 2013 poderão
participar do programa de dupla diplomação ora acordado. No entanto, exclusivamente para estes alunos, os planos de estudos
referentes aos percursos acadêmicos mistos PUCPR – UNIFE deverão ser avaliados e aprovados pelo Colegiado do Curso de
Farmácia.


