
 

PUCPR forma primeira turma do American Academy 

Programa é uma parceria da PUCPR com a Kent State University, uma das maiores 

universidades dos EUA 

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) formou, no dia 25 de setembro, 

a primeira turma do American Academy, programa da Universidade lançado em 2018 

em parceria com a Kent State University, uma das maiores instituições de ensino 

superior dos Estados Unidos. Trata-se de um programa de graduação inédito no Brasil, 

no modelo de educação norte-americano que é referência no mundo todo, chamado de 

Liberal Arts. 

Devido à pandemia do novo coronavírus, a Commencement Ceremony 2020-1 

American Academy ocorreu de forma remota. A cerimônia contou com a presença da 

reitoria da PUCPR e de autoridades da Kent State, que conferiram aos formandos o 

grau de Associate of Science, uma certificação de ensino superior que antecede o 

diploma de bacharelado e chancela o desenvolvimento de habilidades e competências 

aplicáveis a qualquer profissão e na vida cotidiana.  

“Cursar uma graduação no exterior é o sonho de muitos jovens, mas até pouco tempo 

atrás parecia uma possibilidade distante da maioria dos brasileiros. O American 

Academy torna esse sonho acessível, lançando mão de um modelo que inspira 

educadores de todo o mundo, que é o de Liberal Arts”, diz Paulo Mussi, diretor da 

American Academy da PUCPR-Kent State University. 

A primeira turma do programa contou com 15 jovens, oriundos de diferentes cidades do 

Paraná, Santa Catarina e São Paulo, em busca de uma formação diferenciada, 

internacional e com o sonho de viver a experiência de estudar numa universidade 

americana. “Ao longo de dois anos, os estudantes tiveram aulas ministradas em inglês 

na PUCPR, em turno integral. Agora, eles vão terminar a graduação no Brasil, em 

Curitiba, ou nos EUA, com mais de 300 opções de cursos à disposição”, completa Mussi. 

American Academy – O American Academy – Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciências e Humanidades é uma parceria da PUCPR com a Kent State University. O 

programa permite ao estudante ingressar no ensino superior sem a necessidade 

imediata de escolher um curso, vez que tem como base o modelo de Liberal Arts 

Education, com grade curricular que engloba disciplinas de diversas áreas do 

conhecimento, como Artes, Ciências Naturais, Comunicação, Filosofia, entre outras. O 

objetivo é oferecer ao estudante uma visão de mundo mais global. 

Desde o primeiro dia de aula, o estudante está matriculado na PUCPR e na Kent State. 

Os dois primeiros anos são cursados no Brasil, na PUCPR, com aulas ministradas em 

inglês por professores da Kent State, seguindo o currículo americano. Antes de 

finalizados esses primeiros anos, os estudantes têm a oportunidade de fazer cursos de 

verão em Ohio, a fim de tomar a decisão de forma mais segura. 

A seleção para o American Academy também é diferente, sem vestibular. O processo 

seletivo contempla análise de documentos com requisitos mínimos e entrevista, além 

de exigir proficiência de língua inglesa. Saiba mais sobre o programa e inscreva-se: 

https://www.pucpr.br/american-academy/.  

American Academy Health - A PUCPR também oferta o American Academy Health – 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Aqui, a graduação combina o modelo Liberal 

https://www.pucpr.br/american-academy/


Arts com disciplinas específicas da área da saúde. Após dois anos, o estudante pode 

optar por participar do processo seletivo exclusivo para os egressos do American 

Academy para o curso de Medicina da PUCPR ou escolher qualquer outro curso da 

PUCPR ou da Kent State University. 

Informações sobre a modalidade podem ser verificadas neste link:  

pucpr.br/american-academy-health-2. 

 

 

https://www.pucpr.br/american-academy-health-2

