Edital de Seleção para DUPLA DIPLOMAÇÃO 2021
Engenharia de Produção da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e
Génie Industriel da Université de Technologie de Troyes (UTT) – França

DURAÇÃO
Quatro (4) semestres acadêmicos, em que o último será dedicado a realização de um Trabalho de
Conclusão de Curso obrigatório.
LOCAL
Université de Technologie de Troyes, cidade de Troyes, na França.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
•

Ser estudante de graduação da PUCPR, regularmente matriculado(a) no curso de Engenharia
de Produção;
Ter concluído o 7º período do curso de Engenharia de Produção na data de saída;
Apresentar proficiência linguística em francês, nível B1 comprovado por meio de teste realizado
no PUC/Idiomas – PUCPR (ressaltamos que o estudante terá que comprovar nível B2 até o
término do programa) e nível de proficiência em inglês, comprovado por meio de outras
certificações.
Possuir IRA igual ou superior a 7,0 (sete), incluindo reprovações e dependências (exceções
serão tratadas pela coordenação do curso);
Não possuir mais do que uma reprovação no histórico escolar no momento da seleção (exceções
serão analisadas individualmente pela Coordenação do Curso);
Enviar toda a documentação exigida digitalizada para o email: doubledegree@pucpr.br até às
17h do dia 05/02/2021
Realizar o pagamento da taxa de inscrição para o processo seletivo (R$ 100,00) dentro da data
de vencimento – o boleto será enviado via e-mail.

•
•
•
•
•
•
•

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os estudantes que atenderem às condições mínimas para participação serão classificados
primeiramente em função de seu desempenho acadêmico em ordem decrescente de acordo com o
coeficiente IRA. A entrevista com base na carta de intenção do estudante e o teste de proficiência
tem caráter eliminatório.
Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora de prazo. O pagamento da taxa de inscrição será
feito por boleto bancário que será enviado por e-mail ao candidato após a inscrição.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO
•
•
•

Ficha de inscrição para o Programa 2021;
Carta de motivação em português informando sua qualificação pessoal, interesse e o que
almeja como candidato para o programa;
Cópia da página de identificação do passaporte válido (consultar validade do documento).

NÚMERO DE VAGAS: 02 (DUAS)
A confirmação de aceite dependerá da avaliação dos documentos pela Université de Technologie de
Troyes (UTT);
DATAS PRELIMINARES (SUJEITAS A ALTERAÇÕES)
Prova de idioma francês:
Primeira aplicação: 02 de dezembro de 2020 – Local: PUC Idiomas - Rua Iapó 1211
- As inscrições estarão abertas de 10 a 20 de novembro no site do PUCPR Idiomas:
https://www.pucpr.br/estude-na-pucpr/pucpr-idiomas-2/#teste_intercambio

Segunda aplicação *: 17 de fevereiro de 2021 – Local: PUC Idiomas - Rua Iapó 1211
- As inscrições estarão abertas de 25/01/2020 a 05/02/2020 no site do PUCPR Idiomas:
https://www.pucpr.br/estude-na-pucpr/pucpr-idiomas-2/#teste_intercambio

Custo da prova: R$ R$ 269,00
Esta aplicação destina-se aos candidatos que se inscreverem no final do período, portanto, a PUCPR
Internacional aguardará os resultados para análise das candidaturas.
Dúvidas sobre o teste de francês: PUCPR IDIOMAS: idiomas@pucpr.br
ACORDO DE DUPLA DIPLOMAÇÃO PUCPR – UTT
•

Para assegurar a obtenção do Diploma Francês, o programa é regido pelo Acordo de Dupla
Diplomação ou Accord de Double-Diplômation que apresenta o plano de estudos definido pela
comissão bilateral PUCPR – UTT. O estudante deverá seguir o acordo com total cumprimento
das validações das matérias estabelecidas no plano de ensino, respeitando a estrutura
curricular preliminarmente disposta;

•

O Acordo de Dupla Diplomação ou Accord de Double-Diplômation pode ser acessado junto
à Coordenação do Curso de Engenharia de Produção;

PROGRAMA DE DUPLA DIPLOMAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
•

As despesas para obtenção do visto de estudante junto ao Consulado Geral da França, seguro
pessoal de saúde, taxa administrativa na universidade parceira, passagem aérea, moradia
entre outras são de responsabilidade do estudante;

•

Ao final do PROGRAMA, os estudantes da PUCPR retornarão ao Brasil para obter os
reconhecimentos indicados no Plano de Estudos e concluir o percurso acadêmico com vistas
à obtenção do Título de Graduação em Engenharia de Produção;

•

Uma vez obtido o título brasileiro, o estudante que integralizar o currículo pleno da UTT dentro
do programa de dupla diplomação receberá daquela instituição o seu diploma francês expedido
pela UTT.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Informações relativas às datas e documentação: Coordenação de Mobilidade Internacional
doubledegree@pucpr.br
Informações relativas ao Acordo PUCPR-UTT, às disciplinas a serem cursadas e às equivalências:
Coordenação do Curso de Engenharia de Produção - rafael.wollmann@pucpr.br
Esse edital é regido pelo Regulamento do Programa de Intercâmbio da PUCPR - Resolução 189/2008
– CONSUN.

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO
DUPLA DIPLOMAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2-2021
DATA:

/

/

Nº MATRÍCULA:

NOME COMPLETO:
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE RESIDENCIAL: (

)

CEP:
TELEFONE CELULAR: (

)

EMAIL1 :
E-MAIL2:
JÁ PAGOU ALGUMA TAXA DE INTERCÂMBIO ESTE SEMESTRE? (DUPLA DIPLOMAÇÃO, INTERCÂMBIO
REGULAR, BOLSA): ( ) NÃO
PERÍODO

OU

( ) SIM - PARA QUAL PROCESSO:
º ANO

JÁ REALIZOU INTERCÂMBIO PELA PUC?

NÃO

SIM

PAÍS:

ANO:

LISTA DE DOCUMENTOS:
❖ Ficha de inscrição para Programa 2021 (anexo);
❖ Carta de intenção em português;
❖ Cópia da página de identificação do passaporte válido.

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
UTT.
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:

_______________________________________

