
   
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 

BOLSA PARA INTERCÂMBIO NA ARGENTINA – ESCOLA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 
 
 
Este edital tem por objetivo selecionar um (01) estudante de Graduação da Escola de Educação e Humanidades da PUCPR para 

estudar por um semestre de janeiro a junho de 2019 em Universidade parceira Argentina, consultar universidades parceiras em 

https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-internacional/instituicoes-conveniadas/ .   

 
BENEFÍCIO: 
 
Auxílio Financeiro no valor total de R$ 3.000,00 para um semestre acadêmico.  
 

CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PARTICIPAÇÃO: 
 

 

• Estar regularmente matriculado(a) em um dos cursos de graduação da Escola de Educação e Humanidades da PUCPR, 

tendo concluído, até o início do intercâmbio, o 4º período do curso ou o 3º período para cursos com duração inferior a 4 

anos;  

• Possuir IRA igual ou superior a 7,5 (inclui reprovação e dependência).  

• Não possuir mais que uma reprovação no histórico escolar no momento da seleção; 

• Enviar a ficha de inscrição até às 17h do dia 10/08/2018 para o e-mail dri.secretaria@pucpr.br com o título “BOLSA 
PARA INTERCÂMBIO NA ARGENTINA” 

• Comprovar conhecimento do idioma espanhol através de teste organizado pelo PUC Idiomas – exigência: mínimo nível 

B1 (ver processo de inscrição para o teste abaixo) outras declarações que atestem nível B1 do espanhol poderão ser 

analisadas. 
 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO: 
 

• Ficha de inscrição para Programa - anexa; 

• Carta de motivação em português; 

• Documento de identificação com foto. 

• Declaração do teste de espanhol. 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
Os estudantes que atenderem aos critérios de seleção serão classificados de acordo com o desempenho acadêmico, conforme 

os seguintes critérios: 

 

- Maior resultado do IRA (calculado de acordo com as notas do histórico escolar): peso de 80% 

- Análise da carta de motivação: peso de 20%  

- O resultado do teste de língua espanhola – nível B1: eliminatório 
 

INSCRIÇÕES: 
 

Enviar a ficha de inscrição e demais documentos em um único PDF até às 17h do dia 10/08/2018 para o e-mail 

dri.secretaria@pucpr.br com o título “BOLSA PARA INTERCÂMBIO NA ARGENTINA”. 
* Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora de prazo. 

 

Orientações para inscrição e realização da prova de espanhol junto ao PUC Idiomas: 
 
Datas: entre os dias 24 e 27 de julho de 2018 (data, horário e local serão confirmados por e-mail). 

Procedimentos de Inscrição ao teste de espanhol – PUC Idiomas: 
- enviar e-mail para idiomas@pucpr.br com título “PROVA DE ESPANHOL BOLSA ARGENTINA”, inclua no corpo do e-mail nome 

completo e CPF. 

Prazo de Inscrição: 11/07/2018  

Valor do teste: R$ 110,00 – boleto de pagamento será encaminhado por e-mail 

 

Contato PUC Idiomas: Rua Iapó, 1211 

                      Telefone: 3271-2583              

 
*  Este edital é regido pelo Regulamento do Programa de Intercâmbio da PUCPR - Resolução 189/2008 – CONSUN.   
** O aceite final é uma decisão da Universidade parceira e se efetivará somente mediante recebimento da Carta de Aceite 

https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-internacional/instituicoes-conveniadas/
mailto:dri.secretaria@pucpr.br
mailto:dri.secretaria@pucpr.br
mailto:idiomas@pucpr.br


 


