
 

 

 

EDITAL ESPECIAL PARA CANDIDATURA À KENT STATE UNIVERSITY 
 
Programa de intercâmbio acadêmico com possibilidade de validação de créditos. 
 

Número de vagas – 2  

Período da mobilidade – 1 semestre 
 

Cursos oferecidos na Kent State University: 

http://catalog.kent.edu/coursesaz/ 

 

Programas não disponíveis para intercambistas: 

- Mechanical/Electrical Engineering  

- Architecture & Interior Design  

 

CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PARTICIPAÇÃO: 
 

o Possuir IRA igual ou superior a 7,0; 

o Comprovar proficiência na língua inglesa com TOEFL iBT: 80, ou IELTS: 65; 

o Estar regularmente matriculado (a) em um curso de graduação da PUCPR, tendo concluído pelo 

menos o 4º período na data de saída;  

o Não possuir nenhum processo administrativo disciplinar instaurado ou em aberto; 

o Pagamento da taxa de inscrição de R$100,00 – boleto é gerado no momento da entrega dos 

documentos. 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 

Os estudantes que atenderem às condições básicas de participação serão selecionados pelo IRA e resultado 

do teste de idioma.  
 

Os dois primeiros classificados serão nomeados junto à Kent State University e a decisão de aceite é de total 

responsabilidade da Universidade parceira. A PUCPR não se responsabiliza pelo resultado final da seleção.  
 

INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO DA PUCPR: 
 

• Até às 17h do dia 02/03/2018, na Coordenação de Mobilidade Internacional da PUCPR Curitiba 
(Prédio Administrativo, térreo). 

• Não serão aceitas inscrições incompletas e protocoladas fora de prazo.  

• Não serão aceitas inscrições enviadas por e-mail, exceto aos estudantes do Campus Toledo, Londrina 

e Maringá. 
 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO: 
           

• Ficha de inscrição do programa preenchida (anexo) 

• Cópia do Passaporte 

• Resultado do TOEFL IBT ou IELTS 

 

MAIS INFORMAÇÕES: Coordenação de Mobilidade - Campus Curitiba, Prédio Administrativo, térreo.  

(41) 3271-1697 – intercambio@pucpr.br  
* Este edital é regido pelo Regulamento do Programa de Intercâmbio da PUCPR - Resolução 189/2008 – CONSUN. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO EDITAL KENT STATE UNIVERSITY – 2/2018 

 
DATA:      /     /      Nº MATRÍCULA:       

NOME COMPLETO:       

ENDEREÇO RESIDENCIAL:       

CIDADE:       ESTADO:             CEP:        

TELEFONE RESIDENCIAL: (   )        TELEFONE CELULAR: (   )       

EMAIL1 :        

E-MAIL2:       

 

 

CURSO NA PUCPR:        CAMPUS:        

PERÍODO               OU                º   ANO   

 

JÁ REALIZOU INTERCÂMBIO PELA PUC?   NÃO     SIM    PAÍS:                          ANO:       

 

 LISTA DE DOCUMENTOS:  

- Ficha de inscrição do processo seletivo da PUCPR (esta ficha devidamente preenchida)  

- Cópia simples da página de identificação do passaporte válido; 

- Resultado do TOEFL o IELTS  
 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

O preenchimento da Ficha de Inscrição não garante sua vaga no Programa de Intercâmbio. Todos os estudantes inscritos 

passarão por um processo seletivo e a decisão final sobre a aceitação ficará a cargo da Universidade Conveniada e órgão 

concessor da bolsa. 
 

Só poderão participar do intercâmbio os estudantes que atenderem a todos os requisitos presentes no edital de seleção 

(conforme Resolução Nº 189/2008 CONSUN). 
 

Declaro que li, compreendi e estou de acordo com as condições de participação no processo seletivo. 
 
 
 
 
Data:       /       /                  Assinatura do aluno: _______________________________________ 
 

ÁREA DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA DI   
 
 MÉDIA  __________    IDIOMA  _____________                            


