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C A N D I DAT U R A
ESTUDE NA PUCPR
Saiba mais sobre as opções de cursos na PUCPR:
www.pucpr.br/international/study-at-pucpr
PRAZOS DE NOMEAÇÃO E CANDIDATURA
Para início em fevereiro - (Primeiro semestre acadêmico: Fevereiro - Julho)
1º de Julho a 30 de Outubro.
Processo de aplicação: https://www.pucpr.br/international/undergraduate-admissions/#exchange-program
Link de aplicação: Candidatura Online
Para início em julho - (Segundo semestre acadêmico: Julho - Dezembro)
1º de Fevereiro a 30 de Abril.
NÚMERO TOTAL DE VAGAS DISPONÍVEIS
Se o número de estudantes não está previamente estabelecido em nosso acordo institucional, por favor, consultenos. Vagas limitadas para os cursos de Medicina (disciplinas práticas) e Odontologia.

INFORMAÇÃO ACADÊMICA
NÍVEIS ACADÊMICOS OFERECIDOS AOS ESTUDANTES INTERNACIONAIS
Graduação

Pós-Graduação

ÁREAS DE ESTUDO
PUCPR é uma universidade de pesquisa abrangente.
Acesse a lista de programas de Graduação disponíveis:
www.pucpr.br/international/undergraduate-studies/

Acesse a lista de programas de Pós-Graduação disponíveis:
www.pucpr.br/international/graduate-studies/

CALENDÁRIO ACADÊMICO (varia anualmente)
Primeiro Semestre
Segunda quinzena de Fevereiro a 30 de Junho

Segundo Semestre
Última semana de Julho à primeira semana de Dezembro

CALENDÁRIO ACADÊMICO DE 2022 será atualizado a partir de outubro
IDIOMA DE INSTRUÇÃO
Português e Inglês
www.pucpr.br/international/undergraduate-studies
www.pucpr.br/international/graduate-studies
Programa de Graduação - Global Classes:
https://www.pucpr.br/international/undergraduate-studies/#global-classes
REQUISITOS DE IDIOMA
A PUCPR não possui um requisito de proficiência linguística. Sugerimos que o estudante tenha
conhecimento do português ou inglês, de acordo com seus objetivos acadêmicos.

CARGA HORÁRIA EXIGIDA DO ESTUDANTE POR SEMESTRE (créditos)

A
P P L I C AT I O N
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 conta com a carga de trabalho individual do estudante. Portanto:
Um semestre na PUCPR corresponde a aproximadamente 300 horas de contato.
30 ECTS seria equivalente 300 horas de contato na PUCPR.
ECTs na PUCPR:
-

1 ECTs = 28 HRS (horas de contato + trabalhos individuais) por semestre
1 crédito PUCPR = 20 HRS em sala de aula por semestre
15 horas de contato na PUCPR por semestre = 1 ECTs

Como converter os créditos/horas PUCPR para ECTs:
Total HR PUCPR/ 15 = Crédito PUCPR
Crédito PUCPR x 1,5 = ECTs
Exemplo: 60 /15= 4
4X1,5= 6 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.

SISTEMA DE NOTAS
Intervalo: 0.0 - 10.0
Nota de aprovação: 7,0
Nota minima de aprovação após exame final: 5.0*
Nota minima de aprovação após exame final: : 7.0**
* A nota minima de aprovação para a grade curricular até 2018 é 5.0
** A nota minima de aprovação para o novo currículo, baseado em competências é 7.0
Frequência obrigatória em sala de aula: 75%
A (Excelente) 9.00 – 10.00
B (Muito bom) 8.00 – 8.90
C (Bom) 6.00 – 7.90
D (Regular) 5.00 – 5.90
E* (Reprovado após exame final) 0 – 4.90
E**(Reprovado após exame final) 0 – 6.90
EXAME FINAL
Os exames finais só são aplicáveis se os estudantes tiverem 75% de frequência em sala de aula e com:
• Nota final superior a 4,0 (numa escala de 0,0 a 10,0) para o currículo acadêmico até 2018.
Nota minima de aprovação após exame final é: 5.0
• Nota final superior a 4,0 (numa escala de 0,0 a 10,0) para o currículo acadêmico de 2019.
Nota minima de aprovação após exame final é : 7.0
• Cada Professor comunicará os estudantes como funcionará a avaliação durante as aulas
QUANDO O HISTÓRICO ACADÊMICO É EMITIDO?

O histórico acadêmico será emitido ao final do semestre acadêmico, assim que nosso escritório receber as notas
do departamento de registro.

INFORMAÇÕES AOS ESTUDANTES
INTERNACIONAIS
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.
Uma vez que os estudantes recebem o visto de estudante, 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 (OBRIGATÓRIO)
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
adquirir um plano (com cobertura no Brasil) antes de deixar seus países de origem.
Os custos do seguro de saúde variam, em alguns países, os vistos só são emitidos após a apresentação da
prova de cobertura do seguro de saúde.
ASSISTÊNCIA MÉDICA
PUCPR não tem serviços médicos no campus, mas podemos facilmente sugerir médicos, clínicas e hospitais.
ACOMODAÇÃO
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 são admitidos na PUCPR.

CUSTO ESTIMADO DE ACOMODAÇÃO MENSAL
Acomodação: BRL 800,00 – 2.000,00 (mensalmente)
COMO OS ESTUDANTES PODEM SOLICITAR POR ACOMODAÇÃO
Diretamente com as empresas imobiliárias, homestay, proprietários, pensões ou escritórios de leasing.
CUSTO DE VIDA (MENSAL)
Aproximadamente: BRL 3,000 (aprox. USD 770,00)
Alimentação: BRL 500,00 - 1,000
Acomodação: BRL 800,00 - 2.000,00 (mensalmente)
Transporte (linhas de ônibus): BRL 250,00 - 300,00
*1 USD = 5,30 (Agosto 2021)
OUTROS GASTOS
TAXA ADMINISTRATIVA: BRL 200,00 (aprox. US$ 50) a ser paga na chegada à PUCPR.
SERVIÇO DE TRANSLADO (AEROPORTO)
Não temos um serviço disponível de busca no aeroporto.
MATERIAIS DA PRÉ-CHEGADA
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 ao programa de intercâmbio na PUCPR (visto de
estudante, alojamento, questões acadêmicas etc.).
DATAS DAS SESSÕES DE ORIENTAÇÃO
A sessão de orientação acontece uma (1) semana antes do início do semestre acadêmico. Os estudantes são
notificados previamente com data e local. A orientação oferece a oportunidade de conhecer melhor os processos
da universidade, conhecer os coordenadores de curso e os serviços de assistência. Portanto, a participação é
OBRIGATÓRIA.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E SERVIÇOS
OFERECIDOS PELA PUCPR
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 por um deles. É obrigatória a realização da
avaliação física.
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.
PESQUISA - PIBIC INTERNACIONAL
Os estudantes internacionais têm a oportunidade de se envolver em pesquisas acadêmicas com nossos
professores com a concessão 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.
CLUBES UNIVERSITÁRIOS
O projeto Clubes Universitários tem como objetivo estimular a criação de grupos de estudantes na PUCPR. Estes
grupos, sugeridos e administrados pelos próprios estudantes, possuem temas variados como artes, cultura, jogos,
música, etc. Além de um espaço de aprendizado, os Clubes se propõem a ser lugar de encontro, convivência,
amizade e troca de experiências. http://cienciaefe.pucpr.br/clubespucpr/
CLUBE IEXCHANGE
É mais um grupo que tem como objetivo promover o intercâmbio cultural aos estudantes internacionais da PUCPR
que possuem interesse em conhecer estudantes locais e participar de diversas atividades culturais. A ideia
principal do grupo é tornar o semestre muito mais agradável para o estudante internacional.
BUDDY PROGRAM
O Programa Buddy é composto por estudantes locais, dispostos a ajudar estudantes internacionais a se
adaptarem em suas novas vidas no Brasil. O grupo é muito ativo e organiza festas, viagens e passeios com os
estudantes internacionais. Eles também fornecem suporte e informações sobre os assuntos acadêmicos e
sistemas
da
PUCPR.
A
inscrição
deve
ser
realizada
no
site
do
programa
(http://agiledeploy.pucpr.br/buddyprogram), com login e senha, que serão fornecidos após o aceite.
ESTÁGIOS
Os estudantes receberão o apoio de nosso Escritório caso decidam realizar estágio acadêmico.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
A PUCPR promove mensamente eventos como palestras e seminários. Além disso, o Escritório Internacional
realiza recepções e atividades culturais de boas-vindas e despedidas, bem como o International Lounge, evento
que oferece aos nossos estudantes locais a oportunidade de conhecer nossos estudantes internacionais e suas
universidades de origem, bem como seus países.

S I T E S I N F O R M AT I VO S

Sobre Curitiba
https://www.youtube.com/watch?v=JRe2SaKYSjk
www.turismo.curitiba.pr.gov.br

Sobre a PUCPR
www.youtube.com/watch?v=6RCIrr8pFzI
www.pucpr.br/international/about-pucpr

