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EDITAL DE SELEÇÃO PARA DUPLA DIPLOMAÇÃO  
NO PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO INTERNACIONAL 

 

SAÍDA SEGUNDO SEMESTRE – 2022 
*Este edital atende apenas ao Campus Curitiba 

 

1. Objetivo 
 

O objetivo deste edital é tornar público o processo de seleção para o programa de Dupla Diplomação aplicável 
aos estudantes matriculados no programa de Administração Internacional da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR). 
 
2. Etapas 

 

O processo seletivo se dará conforme etapas abaixo:  
 

• Inscrição; 

• Pré-seleção da PUCPR (realizada pela coordenação do curso); 

• Orientação dos pré-selecionados; 

• Candidatura junto à instituição parceira, com o auxílio do escritório de Mobilidade Internacional da 

PUCPR; 

• Deferimento ou indeferimento da candidatura por parte da universidade parceira; 

• Orientação pré-partida. 

 
3. Requisitos mínimos gerais para inscrição no processo seletivo 

 

• Ser estudante de graduação da PUCPR, regularmente matriculado no programa de Administração 

Internacional; 

• Seguir o período do curso indicado por cada instituição parceira conforme Anexo II ou de acordo 

com análise da coordenação de curso;  

• Apresentar proficiência linguística conforme especificado por cada instituição no Anexo II;  

• Possuir IRA igual ou superior a 7,0 (sete) (incluindo reprovações e dependências); 

• Não possuir processo administrativo disciplinar instaurado ou em aberto junto à PUCPR. 
 

4. Critérios de pré-seleção – PUCPR 
 

Os estudantes que atenderem às condições mínimas para participação no processo de seleção serão 
classificados em função de seu desempenho acadêmico em ordem decrescente de acordo com o coeficiente 
IRA. 
 

No caso de empate na classificação, o resultado/nota do teste de idioma será utilizado como desempate. 
A proficiência de idioma do estudante influenciará na alocação da universidade de destino, uma vez que 
cada instituição possui requisitos e níveis específicos. Para mais informações, favor consultar os requisitos 
específicos constantes no Anexo II deste edital.  
 

5. Processo de inscrição 
 

A inscrição deverá ser realizada por meio do ambiente específico e não haverá prorrogação do prazo de 

inscrições. Sendo assim, orientamos aos estudantes para que façam uma leitura detalhada deste edital e 

se certifiquem de efetuar o pagamento da taxa de inscrição antes do encerramento do período de 

inscrições.  
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Recomendamos que os estudantes realizarem a inscrição com antecedência à data de encerramos das 

inscrições no edital. Os estudantes que realizarem a inscrição no último dia, deverão atentar-se para o 

período de expediente bancário para a realização do pagamento do boleto de inscrição – O PUCPR 

International não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos relacionados à sobrecarga do 

sistema de inscrição ou o não pagamento do boleto dentro do prazo. 
 

5.1 Para efetuar a inscrição, siga os passos descritos abaixo:  
 

Passo 1 – Acessar o ambiente de inscrição neste link: Inscrição 
 

Passo 2 – Ao concluir a sua inscrição, será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de 

R$ 100,00 até a data de vencimento. Após o término das inscrições o sistema não permite reemissão de 

boleto.  

 

IMPORTANTE: Antes de realizar a sua inscrição, certifique-se de que atende a todos os critérios de seleção 

do programa de dupla diplomação, pois não haverá devolução da taxa de inscrição.  

 

6. Documentos necessários para inscrição no processo de pré-seleção 
 

• Cópia da página de identificação do passaporte válido.  

• Comprovação de idioma conforme Anexo II. 

 
7. Cronograma (datas sujeitas a alterações) 

 

Inscrições para o processo seletivo   Até 07 de fevereiro de 2022 às 17 horas   

Resultado da pré-seleção 
O resultado será divulgado por email assim que for 
realizada a pré-seleção por parte da coordenação de 
curso 

Reunião de orientação para candidatura  (a ser definida) 

Prova PUCPR Idiomas – 1ª e 2ª aplicação *Vide anexo I 

 

8. Deferimento ou indeferimento da candidatura por parte da universidade parceira  
 

Os estudantes serão informados pela Universidade de destino e/ou pela PUCPR acerca do resultado de sua 

candidatura. Ressalta-se que o processo acima descrito não assegura a aceitação. O aceite final é uma 

decisão da Universidade de destino*, com base na análise da documentação de candidatura como um todo, 

e se efetivará somente mediante recebimento da Carta de Aceite. 

*Respeitando os prazos da universidade parceira. 

 

9. Orientações finais para partida 
 

O estudante deverá comparecer a uma reunião de orientação final antes de sua partida, em que serão 
abordados temas relevantes ao seu programa de mobilidade. 
 
Esta orientação ocorre no final de cada semestre. Caso o estudante não compareça às reuniões, 
subentender-se-á que este está ciente e de acordo com todas as orientações passadas.  
 
 

https://432f5d.mannesoftprime.com.br/processo_seletivo/?PS=PROCESSO_SELETIVO_GRAD_CURITIBA_DUPLA_DIPLOMACAO&II=1
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                                                  ANEXO I – TESTES DE PROFICIÊNCIA EM IDIOMAS 
O estudante deverá observar as regras específicas com relação às exigências da proficiência de idioma da 
universidade de destino desejada, conforme Anexo II antes da realização dos testes. 
 

➢ No caso dos testes oficiais (TOEFL iBT ou IELTS), é necessário inscrever-se junto ao órgão responsável 
pela prova. 

TOEFL iBT - https://www.ets.org/pt/toefl/test-takers/ibt/take/register 

IELTS - https://www.britishcouncil.org.br/exame/ielts 
 

➢ TESTE DE IDIOMAS (PUCPR IDIOMAS) 
 

Realizar a inscrição online através do site do PUCPR Idiomas. 
Faça a sua inscrição para o Teste para Intercâmbio PUCPR. A sua inscrição para o teste com o PUCPR Idiomas será 
confirmada mediante o pagamento do boleto, gerado no ato da inscrição on-line. 
 

* Teste PUCPR Idiomas aceito por algumas instituições, verificar instituições que aceitem teste equivalentes aos 
oficiais no anexo II.  
 

Segue cronograma de aplicação das provas: 
   
  
  
  
  

• A primeira aplicação acontecerá exclusivamente na modalidade remota;  

• Para esta aplicação, valores da tabela vigente de 2021.  

 
  

  

  

 

• A modalidade da segunda aplicação está sob análise do PUCPR Idiomas e será informada em breve na 

página do PUC Idiomas; 

• Para esta aplicação, valores corrigidos para a tabela 2022. 

Pagamento via boleto, gerado no ato da inscrição on-line. (Atentar-se ao tipo de teste, a opção correta é “Teste 
para Intercâmbio PUCPR”.  
 
Contato: idiomas@pucpr.br  
 
O não pagamento do boleto dentro do prazo, acarretará o cancelamento automático da inscrição para a prova.     
Após o pagamento entre em contato com o PUCPR Idiomas para confirmar agendamento. 
 
IMPORTANTE: Para o processo de pré-seleção não serão aceitas certificação de curso e teste de suficiência 
(PUCPR Idiomas).  
                   
Em caso de dúvidas sobre a certificação emitida pelo PUCPR Idiomas, segue o contato da secretaria:  
idiomas@pucpr.br ou 3271-2583 

1ª aplicação para certificação com PUCPR Idiomas 

Período de Inscrições  de 09/11/2021 a 01/12/2021  

Valor da inscrição   R$ 269,00  

Provas e entrevistas   10/12/2021 

2ª aplicação para certificação com PUCPR Idiomas 

Inscrições  de 11 de dezembro de 2021 a 09/02/2022  

Valor da inscrição   R$ 149,00 (presencial) | R$ 299,00 (remoto)  

Provas e entrevistas   18/02/2022 

https://www.ets.org/pt/toefl/test-takers/ibt/take/register
https://www.britishcouncil.org.br/exame/ielts
https://sites.pucpr.br/pucpr-idiomas/
https://sites.pucpr.br/pucpr-idiomas/
mailto:idiomas@pucpr.br
mailto:idiomas@pucpr.br
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ANEXO II 
 

1. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS JUNTO ÀS UNIVERSIDADES PARCEIRAS 
 

* O processo de candidatura não assegura a aceitação para o programa de Dupla Diplomação. O aceite final é uma decisão da Universidade parceira e se efetivará somente mediante       
   recebimento da Carta de Aceite. 
** As informações que estão no quadro abaixo poderão sofrer alterações devido à atualização de convênio ou questões internas da universidade conveniada. 
*** O estudante é responsável por verificar no site da Universidade conveniada o idioma em que as disciplinas são ministradas. 

 

País Instituição Título Nome Mestrado ou MBA Vagas Requisíto de Idioma Permanência Observações 

Alemanha 
Frankfut University of 
Applied Sciences 

GRAD 

 

5 
IELTS 6.5; ou TOEFL iBT 80 ou 
equivalente (B2) 

1 ano 

Os estudantes que frequentarem a FRA 
UAS devem pagar uma taxa cobrindo 
uma contribuição de bem-estar, uma 
contribuição para o sindicato estudantil e 
um cartão obrigatório para o transporte 
público. 

Alemanha Osnabrück University GRAD 

 

2 IELTS 6.5; ou TOEFL iBT 88  1 ano 

Os dois primeiros anos do Programa de 
Administração Internacional da PUCPR 
serão considerados como 120 créditos 
ECTS. O estudante selecionado da PUCPR 
será, deste modo, elegível para ingressar 
no terceiro ano do Programa de 
Administração Internacional na 
Osnabrück UAS. 

Bélgica HEC Liège MASTER 
Master em Sciences de Gestion (Master in 
Management) 3 IELTS 6.5; ou TOEFL iBT 80 

1 ou 2 anos 
(depende do 
programa) 

Três anos no IMP, mais HEC (1 ou 2 
anos). 
 

Búlgaria 
Varna University of 
Management + Cardiff 
Metropolitan University 

GRAD 

 

2 IELTS 6.5 1 ano 

Necessário ter o 5º período completo na 
data de saída; 

 

Para obtenção do diploma junto à Cardiff 
Metropolitan University, é necessário ter 
finalizado com êxito os anos de estudos 
na VUM, com pelo menos 120 ECTS de 
créditos (fora os 20 créditos ECTS do 
estágio de verão 1 e 2). 

 

Como parte do processo seletivo da 
VUM, o estudante deverá participar de 
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uma entrevista online, que ocorrerá após 
análise de sua documentação de 
candidatura.  Serão avaliados pontos 
como a motivação na escolha do 
programa e nível de idioma do candidato 
para a decisão da instituição sobre o 
aceito do estudante. 
 

 

É importante observar que todo o 
programa será realizado na Bulgária, 
sendo a formação junto à Cardiff 
Metropolitan University apenas 
integrada ao modelo de formação na 
VUM. 

Coréia do 
Sul 

SolBridge Unviersity MASTER 

Master of Business administration ou Master of 
sciences: with specializations in Management 

1 IELTS 6.5 
1 ou 2 anos 
(depende do 
programa) 

GRE ou GMAT: Caso o estudante não 
tenha realizado nenhum destes, deverá 
realizar o SGAT (Teste de admissão para 
Mestrado da SolBridge).    
 

 

O estudante será convidado pela SBS 
para uma entrevista via Skype onde será 
analisado seu desempenho. 
 

 

Para o processo de admissão, após 
chegar na instituição apresentar os 
documentos originais e certificados 
apresentados para análise no processo 
de aplicação. 

Espanha IQS Ramon Llull MASTER 
Mestrado e, Gestão de Negócios Industriais ou 
Marketing Internacional 

1 IELTS 6.5; ou TOEFL iBT 80 1 ano 
Necessário completar a graduação em 
Administração antes da saída. 

Espanha 
Universidad Catolica de 
Murcia 

GRAD 

 

1 
IELTS 6.5; ou TOEFL iBT 80 ou 
equivalente  

1 ano e meio 

São elegíveis para participar do programa 
de dupla diplomação na Universidad 
Catolica de Murcia os estudantes da 
PUCPR que concluíram os 2,5 anos do 
Programa de Administração 
Internacional. 

Estados 
Unidos 

East Central University MASTER 
Master in Management ou Master of Science in 
Accounting 

5 IELTS 6.0, TOEFL iBT   1 ano 
Necessário completar a graduação em 
Administração antes da saída. 
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França 
Burgundy School of 
Business 

GRAD 

 

4 

Inglês:  
IELTS 6.5, TOEFL iBT 90,  
Duolingo 110  
 

Francês:  
TCF 4 ou Nível B2 (CEFR) 

1 ano 

São elegíveis para participar do programa 
de dupla diplomação na BSB os 
estudantes da PUCPR que concluíram os 
2,5 anos do Programa de Administração 
Internacional. 

França 
ESSCA École de 
Management 

MASTER 

Master in Management. 
Master of Sciences: with specializations in 
Management 

1 

TOEFL iBT 80, IELTS 6.5 ou equivalente 
(B2) 
 
Para disciplinas em francês TCF 4 

1 ano 
O estudante deverá ter o 5º período 
completo na data de saída.  

França Faculté de Gestion, 
Economie et Sciences 
(FGES) of universitè 
Catholique de Lille 

GRAD  4 Inglês - Nível B2 (CEFR) 2 anos O estudante deverá ter o 5º período 
completo na data de saída.  
 

França 
Rennes School of 
Business 

GRAD 

 

1 TOEFL iBT 80, IELTS 6.5 1 ano 

O estudante deverá ter o 5º período 
completo na data de saída.  

 

Como parte da oferta formativa, durante 
o período na RSB, o estudante deverá 
realizar e submeter um Projeto de 
Graduação, o qual será supervisionado 
pela própria RSB. 

India 
XIME - Xavier Institute 
of Management and 
Entrepreneurship  

MBA 
 

2 IELTS 6.5; ou iBT TOEFL 80  1 ano Saída após a graduação na PUCPR. 

Irlanda Dublin Business School GRAD 

 

1 IELTS 6.5  1 ano 

São elegíveis para participar do programa 
de dupla diplomação na DBS os 
estudantes da PUCPR que concluíram os 
2,5 anos do Programa de Administração 
Internacional. 

Itália Rome Business School MASTER 

Mestrado em Marketing & Vendas  
Mestrado em Gestão de Recursos Humanos  
Mestrado em Gestão de Artes & Cultura 
Mestrado em Gestão de Alimentação & Bebidas  
Mestrado em Gestão de Moda  
Mestrado em Marketing Político & Comunicação  
Mestrado em Gestão de Esportes  
Mestrado em Gestão de Turismo 
Mestrado em Gestão de Saúde & Telemedicina  

2 IELTS: 6.5 1 ano 

São elegíveis para participar do programa 
de dupla diplomação na RSB os alunos da 
PUCPR que concluíram os 2,5 anos do 
Programa de Administração 
Internacional. 
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Mestrado em Gestão de Agronegócios 
 

Itália Università Degli Studi 
Europea Di Roma 

GRAD  1 IELTS 6.0  1 ano Saída após 2.5 anos de curso (estudantes 
retornarão à PUCPR para completarem o 
último semestre após terem completado 
Ano 3 na UER) 

Itália LUM GRAD  4  FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT – Testes da 
Universidade de Cambridge;  
IELTS : 6,0 ; TOEFL IBT:  87; TOEIC: 700; 
LCCI (Inglês para Negócios Níveis 2, 3, 4);  
London Test of English certificates 
(PEARSON) - níveis 3, 4, 5 (certificados 
Edexcel) 

1 ano Para obter o grau de Economia e 
Organizzazione Aziendale, percorso 
Business Administration da LUM, os 
estudantes da PUCPR devem completar: 
- Um mínimo de 60 ECTS na LUM, 
incluindo a dissertação (4ECTS); 
- Língua Italiana. 

México 
Universidad Marista de 
Valladolid 

GRAD 
 

5 Espanhol Nível B1 (CEFR)  1 ano 
O estudante deverá ter o 5º período 
completo na data de saída.  

Moldova 
Moldovan State 
University 

GRAD 

 

1 
TOEFL iBT 80, IELTS 6.5 ou equivalente 
(B2)  

1 ano 

São elegíveis para participar do 
programa de dupla diplomação na 
Moldovan State University os estudantes 
da PUCPR que concluíram os 2,5 anos do 
Programa de Administração 
Internacional. 

Polônia Kozminski University GRAD 
 

4 IELTS 6.5, TOEFL iBT 87 ou TOEIC 700  1 ano 
O estudante deverá ter o 5º período 
completo na data de saída.  

Reino 
Unido 

Saint Mary’s University MASTER 

 

2 IELTS 6.5 1 ano 

Necessário completar a graduação em 
Administração antes da partida e realizar 
arte dos créditos no mestrado em 
administração da PUCPR. 

  
Professor Marcelo Távora Mira, PhD.  

Diretor - PUCPR International  

 

 
Lídia Kovalski  

Coordenação de Mobilidade Internacional 

 


