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Inscrições
Os candidatos terão 2 possibilidades de inscrição:



Inscrever-se no processo seletivo American Academy Health como 1ª opção: clique aqui
Custo da inscrição: R$115,00

no vestibular de Medicina da PUCPR como 1ª opção e o American Academy
 Inscrever-se
Health como 2ª opção (sem custo adicional): clique aqui
Custo da inscrição: R$390,00

Prazo de inscrição: 26/11/2020

1ª Fase do Processo Seletivo - Vestibular
Etapa eliminatória e classificatória.
Em 2020, a prova de vestibular da PUCPR será realizada totalmente digital. Confira todos os
detalhes e regras no Edital 30/2020 – clique aqui.
A prova do processo seletivo de Medicina e do American Academy Health será a mesma.
Data da prova: 06/12/2020

Convocação para a 2a etapa:
Os 300 (trezentos) primeiros classificados na primeira etapa, considerando
prioritariamente os candidatos que optaram pelo American Academy Health como 1ª
opção, serão convocados para a 2ª etapa.
Divulgação: www.pucpr.br/americanacademyhealth
Data da convocação: 14/12/2020
pucpr.br/americanacademyhealth • american.academy@pucpr.br
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2ª Fase do Processo Seletivo - Documentação
◼ Análise do Histórico Escolar do Ensino médio e/ou Universitário
Faça o upload do histórico do ensino
médio, assim, faremos o cálculo da
média das suas notas, considerando o
sistema de avaliação americano (GPA).

O US GPA (Grade Point Average) será obtido por meio
da conversão das notas do histórico escolar do Ensino
Médio para a escala americana e será classificado o
candidato que obtiver nota igual ou acima de 2,5 (dois
e meio)

Caso não tenha o histórico do ensino médio completo até o prazo final para upload dos
documentos, realize o upload do 1º e 2º ano e os boletins com as notas do 3º ano.

◼ Carta de Motivação | inglês e português
Deverá ser escrita em inglês e em português, contando
quem você é, quais seus planos para o futuro e porque
você deve ser aprovado para o American Academy
Health.
Uma dica legal é incluir tudo aquilo que o seu histórico
escolar não mostra, como atividades extracurriculares,
sonhos, dúvidas e paixões.

Não existe limite de caracteres para
a carta, fique bem à vontade para
nos contar tudo que achar
pertinente nela.
As cartas podem ser digitadas e o
conteúdo nas versões em inglês e
português deve ser igual.

◼ Exame de Proficiência em Inglês | Provas aceitas e score mínimo:
TOEFL iBT | score mínimo 71:
https://www.ets.org/toefl/ibt/about
(solicitar na inscrição para enviar o resultado
para a KSU código 1367)

TOEFL iTP (somente realizado no
PUCPR Idiomas): score mínimo: 525
Exame realizado
on-line

IELTS Academic | score mínimo 6.0:
http://www.culturainglesacuritiba.com.br/ielt
s-exame/
PTE Academic | score mínimo 48:
https://pearsonpte.com/the-test/test-centersand-fees/

Duolingo | Aceito temporariamente | score mínimo 100:
https://englishtest.duolingo.com/applicants

Prazo para upload dos documentos (para os convocados): 18/01/2021

Demais Datas
Resultado da 2ª etapa: 22/01/2021
Pagamento da Matrícula dos aprovados: Até 29/01/2021
Entrega da Documentação para a Matrícula: Até 05/02/2021
Início das aulas: 18/02/2021
pucpr.br/americanacademyhealth • american.academy@pucpr.br

