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DURAÇÃO
3 (três) semestres acadêmicos. (possibilidade de extensão para mais 1 semestre, mediante análise e
aprovação da comissão bilateral).

LOCAL
Università Degli Studi di Ferrara – UNIFE, Itália

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
• Ser estudante de graduação da PUCPR, regularmente matriculado(a) no curso de

Arquitetura e Urbanismo;
• Ter concluído o 4º período do curso de Arquitetura e Urbanismo na data de saída,

(exceções serão analisadas individualmente pela Coordenação do Curso); 
• Apresentar proficiência linguística em italiano, nível intermediário (B1) comprovado por meio de 

teste realizado no PUC/Idiomas – PUCPR;
• Possuir IRA igual ou superior a 7,0 (sete), incluindo reprovações e dependências;
• Não possuir mais do que uma reprovação no histórico escolar no momento da seleção,

(exceções serão analisadas individualmente pela Coordenação do Curso);
• Enviar toda a documentação exigida digitalizada para o email: dri.secretaria@pucpr.br
até às 17h do dia 23/02/2018;
• Realizar o pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00) dentro da data de vencimento – o boleto 

será enviado via email.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os estudantes que atenderem às condições mínimas para participação serão classificados
primeiramente em função de seu desempenho acadêmico em ordem decrescente de acordo com o
coeficiente IRA. A entrevista com base na carta de intenção do estudante e o teste de proficiência
tem caráter eliminatório.

INSCRIÇÃO
Início em 11/Dez./2017......................Término em 23/Fev./2018
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Horário de atendimento: das 8h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h30min, na Coordenação de
Mobilidade, Térreo Prédio Administrativo - Campus Prado Velho, Curitiba.
Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora de prazo. O pagamento da taxa de inscrição será
feito por boleto bancário que será enviado por e-mail ao candidato.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO
• Ficha de inscrição para o Programa 2018, disponível no site: 

https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-internacional/ ;
• Carta de motivação em português informando sua qualificação pessoal, interesse e o que almeja 

como candidato para o programa;
• Cópia da página de identificação do passaporte válido (consultar validade do documento).

NÚMERO DE VAGAS: 05 (CINCO)
A confirmação de aceite dependerá da avaliação dos documentos pela UNIFE em Ferrara;

DATAS  PRELIMINARES (SUJEITAS À ALTERAÇÕES)
Prova de idioma italiano: 08/março/2018 (data a ser previamente confirmada por email)
Divulgação do resultado: 20/março/2018 (condicionada ao resultado da prova de idioma)

ACORDO DE DUPLA DIPLOMAÇÃO PUCPR – UNIFE/FE
• Para assegurar a obtenção do Diploma Italiano, o programa é regido pelo Acordo de Duplo
Diploma ou Doppio Titolo que apresenta o plano de estudos definido pela comissão bilateral PUCPR
– UNIFE/FE. O estudante deverá seguir o acordo com total cumprimento das validações das matérias
estabelecidas no plano de ensino, respeitando a estrutura curricular preliminarmente disposta;

• O Acordo de Duplo Diploma ou Doppio Titolo pode ser acessado junto à Coordenação do Curso
de Arquitetura e Urbanismo;
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• As despesas para obtenção do visto de estudante junto ao Consulado Geral da Itália em Curitiba, 
seguro pessoal de saúde, taxa administrativa na universidade parceira, passagem aérea, moradia 
entre outras são de responsabilidade do estudante;

• O TCAU - trabalho de conclusão de curso dos estudantes brasileiros será elaborado sob a
supervisão de dois orientadores, um italiano e um brasileiro, sendo desenvolvido e apresentado na
PUCPR. Poderá ser apresentado em italiano, português (ou inglês com um breve abstract nas
duas línguas não utilizadas).

• Ao final do PROGRAMA, 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 Graduação Arquitetura e Urbanismo;

• Uma vez obtido o titulo brasileiro, o estudante que integralizar o currículo pleno da UNIFE dentro
do programa de dupla diplomação receberá daquela instituição o seu diploma italiano de Laurea

Magistrale a ciclo unico in Architettura expedido pela UNIFE.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Caso o estudante opte por mais um semestre em Ferrara, a transição dependerá da sua

aprovação em TODAS as disciplinas contidas no plano de estudos do primeiro semestre;
• A duração máxima do programa de Dupla Diplomação na UNIFE é de 04 (quatro) semestres ou 2

(dois) anos acadêmicos;
• Informações relativas às datas e documentação: Coordenação de Mobilidade Internacional -

Câmpus PUCPR Curitiba, Prédio Administrativo, Pav. térreo (41) 3271-1697. intercambio@pucpr.br
• Informações relativas ao Acordo PUCPR-UNIFE, às disciplinas a serem cursadas e às

equivalências: Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo
• Esse edital é regido pelo Regulamento do Programa de Intercâmbio da PUCPR - Resolução

189/2008 – CONSUN.
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FONTES

• IMAGENS UTILIZADAS:

Arquivos da Coordenação do C.A.U.

Marketing PUCPR - Grupo Marista  

• ELABORAÇÃO

Coordenação de Mobilidade Internacional - Câmpus PUCPR Curitiba, Prédio 
Administrativo, Pav. térreo (41) 3271-1697. intercambio@pucpr.br 

Revisão: Coord. H. Fogassa. Curso de Arquitetura e Urbanismo (41) 3271-2198


