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INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 11/09/2019 

CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA PARTICIPAÇÃO: 

• Ser estudante (a) de graduação da PUCPR, regularmente matriculado (a) no curso de Engenharia Civil; 

• Ter concluído o 7º período do curso de Engenharia Civil na data de saída (jan/2020). (casos específicos 

serão analisados pela coordenação do curso); 

• 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; 

• Realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$100,00 dentro da data de vencimento. O boleto será 

enviado via email, após o recebimento da candidatura.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

Os estudantes que atenderem às condições mínimas de participação serão classificados em função de seu 

desempenho acadêmico em ordem decrescente de acordo com o coeficiente IRA. 

Entrevista com Coordenadora de Curso de Engenharia Civil e Prof. Coordenador do Convênio 

INSCRIÇÕES: 

Até às 17h do dia 11/09/2019, enviar toda a documentação exigida escaneada para o email: 

internacional@pucpr.br  

Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora de prazo.  

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO: 

• Ficha de inscrição para Programa 2019 (disponível no site: 

https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-internacional/#intercambio); 

• Carta de motivação; 

• Cópia da página de identificação do passaporte válido. 

• Currículo atualizado 

 

NÚMERO DE VAGAS: 

Disponibilidade de até 3 vagas para estudantes do curso de Engenharia Civil. 

DATAS IMPORTANTES (sujeitas a alterações): 
Inscrições: 11/09/2019 até às 17h – via email – internacional@pucpr.br 

Entrevista: informações serão passadas por email 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES:  
Coordenação de Mobilidade Internacional- Campus Curitiba, Prédio Administrativo, térreo (41) 3271-1697 

- intercambio@pucpr.br  

Informações acadêmicas: Coordenação de programa – Professor Orlando Strobel  - 

orlando.strobel@gmail.com  

 

mailto:internacional@pucpr.br
https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-internacional/
mailto:internacional@pucpr.br
file:///C:/Users/orlando.strobel/Desktop/Edital%20DD%20ferrara%20aDMINISTRAÇÃO.ppt
mailto:orlando.strobel@gmail.com


OBSERVAÇÕES: 

• A transição do estudante para o próximo semestre do programa 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 UMINHO será de 3 (três) semestres acadêmicos; 

• Não serão concedidas extensões para mais semestres; 

• Para assegurar a obtenção do Diploma Português, o estudante PUCPR deverá cumprir o plano de estudos 

definido pela comissão bilateral contida no acordo totalizando um mínimo de 90 ECTS; 

• A confirmação de aceite dependerá da avaliação dos documentos pela UMINHO; 

• 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 conclusão de curso será elaborado ao longo dos três semestres em que estiver na UMINHO, 

seguindo as regras das duas instituições sob a supervisão de dois orientadores, um português e um 

brasileiro e apresentado na PUCPR. Por exemplo, existe a exigência da EEUM de que o tempo mínimo 

dedicado pelo aluno ao TCC seja de 600 horas em caráter exclusivo e que a este trabalho sejam atribuídas 

30 ECTS, no mínimo. 

• Além do supervisor da UMinho, o estudante deverá contar com um supervisor da PUCPR, identificado antes 

de sua ida à Portugal. O tema do TCC deverá ser previamente aceito pelos dois supervisores envolvidos. A 

defesa pública do TCC poderá ocorrer de diversas formas, dependendo do acerto entre as partes. Caso a 

defesa seja única ela envolverá uma banca que conterá o número mínimo de professores exigido por ambas 

as instituições.  

• Ao terminar com sucesso as disciplinas na PUCPR e na UMINHO o estudante receberá o diploma de 

graduação em engenharia civil da PUCPR e o grau de mestre da UMINHO. 

• A definição e alteração no plano de estudos podem ser realizados se aprovados previamente pelas 

instituições, a não aprovação pode acarretar no recebimento do diploma da UMINHO 

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

CONSUN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este edital é regido pelo Regulamento do Programa de Intercâmbio da PUCPR - Resolução 189/2008 – CONSUN.   
A definição e alteração no plano de estudos podem ser realizados se aprovados previamente pelas instituições, a não 
aprovação pode acarretar no recebimento do diploma da UMINHO. 

 
 



FICHA DE INSCRIÇÃO PARA DUPLA TITULAÇÃO ENTRE A PUCPR 
E A UNIVERSIDADE DO MINHO – PORTUGAL 

 
DATA:      /     /      Nº MATRÍCULA:       

NOME COMPLETO:       

ENDEREÇO RESIDENCIAL:       

CIDADE:       ESTADO:             CEP:        

TELEFONE RESIDENCIAL: (   )        TELEFONE CELULAR: (   )       

EMAIL1 :        

E-MAIL2:       

JÁ PAGOU ALGUMA TAXA DE INTERCÂMBIO ESTE SEMESTRE? (DUPLA DIPLOMAÇÃO, INTERCÂMBIO 

REGULAR, BOLSA): (   ) NÃO    (   ) SIM - PARA QUAL PROCESSO: 

PERÍODO               OU                º   ANO   

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

 
LISTA DE DOCUMENTOS:  
 

                      - Ficha de inscrição para o programa (anexo); 
                  - Carta de motivação; 
                  - Cópia da página de identificação do passaporte válido; 
                  - Currículo atualizado 

 
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 PUCPR e da UMINHO. 

Só poderão participar do intercâmbio os estudantes que atenderem a todos os requisitos 

presentes no edital de seleção de dupla diplomação (conforme Resolução Nº 189/2008 

CONSUN). 

Declaro que li, compreendi e estou de acordo com as condições para participação do 
processo seletivo para intercâmbio de dupla diplomação. 

 

Data:       /       /                  Assinatura do estudante:  

 

_______________________________________ 

 


