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CANDIDATURA 
 

Procedimentos de 
candidatura 

http://www.pucpr.br/intercambio/applying.php    

Prazo Para entrada em fevereiro - (1º semestre acadêmico:  fevereiro – julho) 

De 01 de julho a 30 de outubro. 

Para entrada em julho (2º semestre acadêmico: julho – dezembro) 
De 01 de fevereiro a 30 de abril. 

Número de vagas 
disponíveis  

Se o número de vagas não foi previamente definido no acordo de cooperação, 
podemos analisar a disponibilidade conforme a demanda. 

 

ACADEMIC INFORMATION 
 

Nível acadêmico (s) 
oferecido aos estudantes 

internacionais 

Graduação   Pós-Graduação  

Áreas de estudos 
 

A PUCPR é uma universidade de pesquisa abrangente. 
Para a lista de programas de graduação disponíveis: http://www.pucpr.br/graduacao/  
Para a lista de programas de Pós-Graduação disponíveis: 
http://www.pucpr.br/pesquisacientifica/mestradodoutorado.php 

Carga horária e 
carga horária exigida do 
estudante por semestre 

(créditos) 
 

A PUCPR tem seu próprio sistema de crédito e é importante notar que este sistema só 
leva em consideração as horas em sala de aula, diferentemente do sistema ECT que 
também contará com a carga de trabalho individual do estudante. Assim, geralmente: 
 
Aulas teóricas - 20 horas de contato = 1 crédito PUC 
Aulas práticas - 40 horas de contato = 1 crédito PUC 
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Nossas aulas teóricas podem variar de 40 horas de contato (2 horas por semana) a 80 
horas de contato (4 horas por semana) e nossas aulas práticas podem variar de 40 a 
144 horas por semestre. 
 

Portanto, se um estudante em tempo integral atender cerca de 360 - 420 horas por 
semestre, receberá cerca de 20 créditos PUCPR, o que equivale a cerca de 30 ECTS. Este 
seria o que consideramos um estudante em tempo integral.  
 

1 PUCPR é equivalente a aproximadamente 1,5 ECTs 

 

Seleção de Disciplinas Os estudantes pré-selecionarão as disciplinas no formulário de candidatura (plano de 
estudo). 
Durante a semana de orientação, todos os estudantes se encontrarão com o 
coordenador do curso acadêmico para finalizar o plano de estudo. Eles devem estar 
preparados para selecionar novas disciplinas se seus pedidos iniciais não estiverem 
disponíveis. Eles também podem fazer mudanças de disciplina durante as duas 
primeiras semanas de aula. Porém as faltas não serão abonadas. 

Sistema de Notas Intervalo: 0,0 - 10,0 
Nota de aprovação: 7,0 
Nota mínima de aprovação após exame final: 5,0 
Frequência obrigatória em sala de aula: 75% 

Em caso de reprovação, os 
estudantes podem fazer o 

exame final 

Os exames finais só são aplicáveis se os estudantes tiverem faltado até 25% das suas 
aulas e tiverem uma nota final superior a 4,0 (numa escala de 0,0 a 10). Os estudantes 
cujas notas finais são inferiores a 4,0 não serão autorizados a fazer o exame final e 
reprovarão no curso, independentemente da sua frequência. 

Quando o histórico 
acadêmico é emitido? 

No final do semestre acadêmico, assim que nosso escritório receber as notas do 
departamento de registro. 

   

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

Calendário Acadêmico 
(muda anualmente) 

1º semestre 
Da segunda quinzena de fevereiro a 
30 de junho 

2º semestre 
Da última semana de julho a primeira semana 
de dezembro. 

Calendário Acadêmico de 2017: 
http://www.pucpr.br/siga/calendario.php  

Datas de Orientação Normalmente, a nossa Orientação acontece uma semana antes do início do semestre 
acadêmico. Os estudantes são notificados com antecedência sobre as datas exatas e 
localização. Nossas sessões de orientação oferecem aos estudantes a oportunidade de 
conhecer os processos da nossa universidade, reunir-se com o coordenador do curso e 
conhecer todos os serviços de apoio que temos. Portanto, a presença é OBRIGATÓRIA. 

Visto de Estudante - 
VITEM IV 

(OBRIGATÓRIO) 

Todos os estudantes estrangeiros que não têm passaporte brasileiro precisam de um 
visto de estudante (VITEM IV) para estudar na PUCPR. 
Os estudantes devem consultar no site do Consulado / Embaixada do Brasil no seu país 
de origem a lista dos documentos necessários para o pedido de visto. Um dos 
documentos necessários é a Carta de Aceitação, que será fornecida pela PUCPR após 
receber e processar o formulário de inscrição. Para que o visto seja concedido, todos os 
estudantes devem ter um passaporte válido. 
Note que se os estudantes estão estudando fora de seus países de origem, os 
procedimentos podem ser diferentes do que no país de origem. 
Uma vez que os estudantes recebam o visto de estudante, eles devem nos enviar uma 
cópia por e-mail. A PUCPR apenas pré-inscreverá os alunos mediante a apresentação de 
uma cópia do visto de estudante. 

Seguro Saúde 
(OOBRIGATÓRIO) 

Todos os estudantes estrangeiros devem adquirir uma cobertura de seguro de saúde 
durante a permanência no Brasil. Como a PUCPR não oferece plano de seguro de saúde 
disponíveis, os estudantes internacionais devem comprar um plano (com cobertura no 
Brasil) antes de deixar seus países de origem. 
Os custos do seguro de saúde variam de acordo com o país de origem, a empresa e a 
extensão da cobertura. Em alguns países, os vistos só são emitidos após a apresentação 
da prova de cobertura do seguro de saúde. 
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Assistência Médica PUCPR não tem serviços médicos no campus, mas podemos facilmente sugerir aos 
estudantes médicos, clínicas e hospitais. 

Alojamento Não há alojamento disponível na PUCPR. O escritório internacional fornece aos 
estudantes uma lista de opções/sugestões fora do campus e dá a orientação adequada 
sobre os procedimentos, locais de locação e políticas. A lista será disponibilizada para 
os estudantes assim que eles sejam admitidos na PUCPR. 

Custo estimado mensal 
com alojamento  

Alojamento: BRL 800,00 – 1.500,00 (mensal) 
 

Como os estudantes 
podem solicitar 

alojamento? 

Diretamente com as empresas imobiliárias, homestay, proprietários, pensões ou 
escritórios de leasing. 

Custo de Vida 
(mensal) 

Aproximadamente BRL 2,800 (approx. USD 770,00)  
Alimentação: BRL 800,00 – 1,000 
Transporte (linhas de ônibus público): BRL 200,00 – 280,00 

*1 USD = 3.1642 (Mar 2017) 

Outros Custos TAXA ADMINISTRATIVA: BRL175,00 (aprox. US$ 55) a ser paga na chegada à PUCPR.  

Serviço de busca no 
aeroporto 

Nós não temos um serviço disponível de busca no aeroporto, mas nós nos esforçamos 
para colocar os estudantes internacionais em contato com estudante da PUCPR para 
ajudá-los na chegada. 

Carta de Aceitação e 

orientações adicionais 

A carta de aceitação será enviada por e-mail ao estudante e ao escritório internacional. 
O documento original será enviado para o escritório internacional da instituição de 
origem. 
Após a aceitação, o estudante receberá um e-mail com todas as informações 
necessárias relacionadas com o programa de intercâmbio na PUCPR (visto de 
estudante, alojamento, questões acadêmicas, etc). 

Centro de Esportes Os estudantes internacionais têm acesso gratuito a uma das atividades esportivas 
disponíveis: academia ou piscina. Os estudantes que desejam fazer ambos devem pagar 
apenas um deles. É obrigatório a realização da avaliação física. 

International Lounge É um evento que oferece aos nossos estudantes locais a oportunidade de 
conhecer nossos estudantes internacionais e conhecer suas universidades de 
origem, bem como seus países. É obrigatório que todos os estudantes de 
internacionais participem. 

Projeto Comunitário Os estudantes de intercâmbio podem participar dos projetos comunitários oferecidos 
pela PUCPR, essas atividades podem ser desenvolvidas em asilos, hospitais e 
comunidade carentes. As horas das atividades são informadas no histórico acadêmico. 

PIBIC Internacional Os estudantes internacionais têm a oportunidade de se envolver em pesquisas 
acadêmicas com nossos professores com a conceção de uma bolsa de estudos. 
Chamadas especiais são abertas no início do semestre em diferentes áreas e os 
estudantes interessados em se candidatar precisam se inscrever para o programa e 
passar pelo processo de seleção. 

TeaTime Theatre Team 

(TTT) 

O Programa de Teatro oferece o Teatime Theatre Team (TTT), um projeto de teatro de 
língua inglesa aberto a estudantes de todos os cursos, professores e colaboradores do 
Grupo Marista. O TTT busca promover a melhoria das atividades teatrais e também 
permite a prática de uma segunda língua. 

Buddy Program  O Programa Buddy é composto por um grupo de cerca de 80 estudantes locais, 
dispostos a ajudar estudantes internacionais na chegada ao Brasil. O grupo é muito 
ativo e organiza festas, passeios com os estudantes. Eles também fornecem apoio nas 
questões acadêmicas da PUCPR. Seu endereço de e-mail é: buddyprogram@pucpr.br 

ou através do FACEBOOK: 
IExchange Brasil (https://www.facebook.com/groups/648576101982612/) 

Estágios Os estudantes receberão o apoio de nosso Escritório Internacional caso decidam 
realizar estágio acadêmico. 

Atividades Extracurricular  Promovemos recepções e atividades culturais de boas-vindas e despedidas. 

Video da PUCPR https://www.youtube.com/watch?v=UkjcS7HUllo  
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