Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
PUCPR International

EDITAL DE SELEÇÃO PARA A VIAGEM DE ESTUDOS À UNIVERSIDADE DO TEXAS – EL PASO
Ano 2019
Projeto: “PEACE ENGINEERING”
Programa de intercâmbio universitário de curta duração (1 semana) para os cursos de Engenharia da PUCPR
com a Universidade do Texas – El Paso (UTEP), com bolsa do 100K-Exxon Innovation Fund Award.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 24/05/2019 – 12 horas
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES DO PROJETO: UTEP E PUCPR
DATAS DA VIAGEM: 3 a 11/8/2019 (poderá haver alteração de datas a critério da UTEP)
PROJETO PEACE ENGINEERING
O projeto engloba o estudo e a proposição de soluções para problemas importantes para a paz mundial
no futuro e para o atingimento dos Objetivos de Sustentabilidade da ONU, tais como renovação e
disponibilidade de água potável e de energia.
NÚMERO DE VAGAS:
Disponibilidade de até 5 vagas.
GRUPOS DE CURSOS ELEGÍVEIS
Grupo 1 (Engenharias Ambiental e Civil),
Grupo 2 (Engenharias Química e de Alimentos),
Grupo 3 (Engenharias de Computação, de Controle e Automação, Mecatrônica, Elétrica e Eletrônica),
Grupo 4 (Engenharia de Produção),
Grupo 5 (Engenharia Mecânica).
BOLSA CONCEDIDA:
•
•
•
•

Passagem aérea de ida e volta Curitiba – El Paso – Curitiba
Alimentação durante a realização do programa
Hospedagem durante a viagem
Observação: o seguro viagem ficará ao encargo do estudante participante

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
•

•

•

Ser estudante da PUCPR regularmente matriculado em um curso de graduação nas áreas acima
descritas. Os candidatos devem ter integralizado no mínimo até o 4 período completo de seu curso de
engenharia, podendo estar cursando o 10º período do respectivo curso, no momento previsto para o
início dos estudos no exterior.
A viagem será realizada com o grupo, acompanhado de professor tutor, partindo e retornando ao
Brasil, nas mesmas datas e voos. Não será permitido sob hipótese nenhuma, a nenhum dos
participantes deixar o grupo, abreviar ou prolongar a viagem;
Possuir IRA igual ou superior a 7,0 (sete) (incluindo reprovação e dependência).
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•
•

Não possuir mais que uma reprovação no histórico escolar no momento da seleção.
Comprovar conhecimento do idioma inglês, apresentando declaração da Escola de Línguas onde
cursou, comprovando pelo menos o encerramento do Nível Intermediário. Ter capacidade de
entendimento e expressão oral que permitam a participação em aulas na língua inglesa e realizar
apresentações em inglês de estudos desenvolvidos ao longo da viagem de estudos. Será realizada
entrevista em inglês com os candidatos pré-selecionados para comprovação da proficiência linguística.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
As bolsas serão distribuídas de maneira equânime entre os Grupos de Cursos mencionados acima. Deste
modo, será selecionado somente um único participante s dentro de cada Grupo de Cursos. Os estudantes
serão selecionados, conforme critérios abaixo:
1) IRA: peso 75%
2) Ter sido selecionado em pelo menos 1 dos anos anteriores para integrar a Dean’s List da Escola
Politécnica: peso 20%.
3) Análise de currículo: peso 5% (atribuído a atividades extracurriculares de cunho cultural, voluntariado ou
de complementação de estudos realizadas pelo estudante. Cada atividade considerada relevante valerá 1
ponto percentual)
4) Critérios de desempate: em caso de empate na pontuação, o desempate será realizado priorizando a
participação de estudante de período mais avançado no curso. Persistindo empate, a prioridade é para o
estudante de maior idade.
Os estudantes selecionados na PUCPR estarão sujeitos à aceitação da universidade de destino, à aprovação
da Entidade Concedente da Bolsa para recebimento da bolsa e à aprovação de visto de viagem pela
Unidade Consular Americana.
INSCRIÇÕES:
Até às 12h do dia 24/05/2019, enviar toda a documentação exigida escaneada para o email:
internacional@pucpr.br
É vedado o acúmulo desta bolsa com outras concedidas concomitantemente pela CAPES ou por quaisquer
agências nacionais, salvo se norma superveniente dispuser em contrário.
A concessão da bolsa de estudos ao candidato selecionado estará condicionada à assinatura de um termo de
compromisso perante à PUCPR.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
v
v
v
v
v
v

Ficha de inscrição para a Viagem de Estudos à Universidade do Texas – El Paso (ANEXO)
Carta de motivação em inglês;
Curriculum vitae resumido em uma página;
Declaração de participação no programa PIBIC (caso tenha participado).
Declaração de estudo em nível no mínimo intermediário em Escola de Inglês.
Cópia do passaporte válido (não obrigatório)
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MAIS INFORMAÇÕES:
Coordenação de Mobilidade Internacional - Campus Curitiba, Prédio Administrativo, térreo
(41) 3271-1697 - internacional@pucpr.br
Informações acadêmicas: Coordenador do programa: Prof. Alvaro Amarante – alvaro.amarante@pucpr.br

OBSERVAÇÕES:
* Este edital é regido pelo Regulamento do Programa de Intercâmbio da PUCPR - Resolução 189/2008 –
CONSUN.
** Os valores dos benefícios e o número de bolsas poderão ser alterados de acordo com as diretrizes da do
Programa 100k Strong – Exxon Innovation Fund Award. Todas as despesas extras são de responsabilidade
dos participantes.
*** A CONFIRMAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE DA BOLSA DEPENDE DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DA
BOLSA E DA CONCESSÃO DE VISTO PELA UNIDADE CONSULAR AMERICANA NO BRASIL. A SELEÇÃO PELA
PUCPR PARA ESSE EDITAL NÃO GARANTE A BOLSA DE ESTUDOS.
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO
VIAGEM DE ESTUDOS UTEP 2019
DATA:

/

/

Nº MATRÍCULA:

NOME COMPLETO:
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE RESIDENCIAL: (

)

CEP:
TELEFONE CELULAR: (

)

EMAIL1 :
CURSO:
PERÍODO

OU

º ANO

JÁ REALIZOU INTERCÂMBIO PELA PUC?

NÃO

SIM

PAÍS:

ANO:

LISTA DE DOCUMENTOS:

v
v
v
v
v
v

Ficha de inscrição para a Viagem de Estudos à Universidade do Texas – El Paso
Carta de motivação em inglês;
Curriculum vitae resumido em uma página;
Declaração de participação no programa PIBIC (caso tenha participado).
Declaração de estudo em nível no mínimo intermediário em Escola de Inglês.
Cópia do passaporte válido (não obrigatório)
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

O preenchimento da Ficha de Inscrição não garante sua vaga na viagem de Estudos para a
UTEP. Todos os estudantes inscritos passarão por um processo seletivo e a decisão final sobre
a aceitação ficará a cargo da PUCPR, da Instituição Concedente da Bolsa e da UTEP.
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 para participação do
processo seletivo deste edital.

Data:

/

/

Assinatura do estudante:

_______________________________________

