DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE INTERNACIONAL
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTERCÂMBIO
DE DUPLA DIPLOMAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA ENTRE A PUCPR E A
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CHIMIE DE RENNES – FRANÇA

Saída no 2º semestre 2022
Programa com duração de quatro (4) semestres acadêmicos na École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes –
Bretanha, França, em que o último será dedicado a realização de um Estágio Supervisionado Obrigatório.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 07/02/2022
1. NÚMERO DE VAGAS: 02 (DUAS)
A confirmação de aceite dependerá da avaliação dos documentos pela École Nationale Supérieure de Chimie de
Rennes (ENSCR);
•
•
•
•
•
•

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
Ser estudante de graduação da PUCPR, regularmente matriculado(a) no curso de Engenharia Química;
Ter concluído o 7º período do curso de Engenharia Química na data de saída;
Apresentar proficiência linguística em francês, nível B2 comprovado por meio de teste realizado no PUCPR Idiomas
ou outras instituições e nível de proficiência em inglês, comprovado por meio do teste TOEIC (mínimo 785 pontos);
Possuir IRA igual ou superior a 7,0 (sete), incluindo reprovações e dependências (exceções serão analisadas 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);
Não possuir processo administrativo disciplinar instaurado ou em aberto junto à PUCPR.

3. PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO:
• Realizar a inscrição no ambiente específico conforme consta no item 5;
• Fazer upload dos documentos (passaporte válido e comprovações dos testes de proficiência) no momento da inscrição.
Caso não tenha a certificação de idioma até este momento, o estudante deverá enviar o documento para o e-mail
doubledegree@pucpr.br até a data final das inscrições.
IMPORTANTE: Estudantes que optarem por concorrer simultaneamente ao Edital de Dupla Diplomação e demais editais
da PUCPR International não precisarão efetuar o pagamento das duas taxas de inscrição, devendo notificar a PUCPR
International sobre a inscrição em ambos os programas. Contudo, caso seja pré-selecionado em ambos os editais, o
estudante deverá indicar a PUCPR International qual será a opção que seguirá com a aplicação, não sendo possível
reverter a escolha posteriormente.
4. CRITÉRIOS DE PRÉ-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 Motivação do estudante) e o teste de proficiência tem caráter eliminatório.
5. PROCESSO PARA A 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 cuidadosa deste edital e se certifiquem de efetuar
o pagamento da taxa de inscrição antes do encerramento do período de inscrições.
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. A 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.

DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE INTERNACIONAL
Para efetuar a inscrição, siga os passos descritos abaixo:
Passo 1 – Acessar o ambiente de inscrição neste link: Inscrição
Passo 2 – Realizar o upload dos documentos no ambiente de inscrição (cópia do passaporte válido e comprovações de
idioma).
Caso não possua as certificações de proficiência no momento da inscrição, o estudante deverá encaminhar o(s)
documento para o e-mail doubledegree@pucpr.br até a data final das inscrições.
Caso não possua passaporte válido, providenciar com urgência. Aceitaremos temporariamente a cópia do documento de
identidade.
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. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O 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.
Segue cronograma de aplicação das provas:
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
•
•

A primeira aplicação acontecerá exclusivamente na modalidade remota;
Para esta aplicação, valores da tabela vigente de 2021.

2ª aplicação para certificação com PUCPR Idiomas
Inscrições
Valor da inscrição
Provas e entrevistas
•
•

de 11 de dezembro de 2021 a 09/02/2022
R$ 149,00 (presencial) | R$ 299,00 (remoto)
18/02/2022

A modalidade da segunda aplicação está sob análise do PUCPR Idiomas e será informada em breve;
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 aceitos: 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
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OUTRAS CERTIFICAÇÕES
Aplicável somente para o teste de francês.
Certificados de comprovação de idioma emitidos por outras Escolas redigidos em língua inglesa ou na língua do
país, em papel timbrado, com carimbo da Instituição e assinatura do responsável, atestando o nível de idioma do
candidato, conforme o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR)
*Para ambos os idiomas o prazo de validade da certificação será de 2 anos, considerando o período de inscrição junto
à instituição parceira.
7. RESULTADO DA PRÉ-SELEÇÃO
O resultado será divulgado por e-mail assim que for realizada a pré-seleção por parte da coordenação de curso.
8. ACORDO DE DUPLA DIPLOMAÇÃO PUCPR – ENSCR
•

•

Para assegurar a obtenção do Diploma Francês, o programa é regido pelo Acordo de Dupla Diplomação ou Accord
de Double-Diplômation que solicita a elaboração de um Plano de Estudos definido pela comissão bilateral PUCPR –
ENSCR. 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 Química;

9. PROGRAMA DE DUPLA DIPLOMAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA
• 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
Química;
• Uma vez obtido o título brasileiro, o estudante que integralizar o currículo pleno da ENSCR dentro do programa de
dupla diplomação receberá daquela instituição o seu diploma francês expedido pela ENSCR.
10. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Informações relativas às datas e documentação: Coordenação de Mobilidade Internacional doubledegree@pucpr.br
Informações relativas ao Acordo PUCPR- ENSCR, às disciplinas a serem cursadas e às equivalências: Coordenação do
Curso de Engenharia Química – Professor Emerson Martim: emerson.martim@pucpr.br

Este edital é regido pelo Regulamento do Programa de Intercâmbio da PUCPR - Resolução 189/2008 – CONSUN o pelo
Acordo de Dupla Diplomação.

Professor Marcelo Távora Mira, PhD.
Diretor - PUCPR International

Lídia Kovalski
Coordenação de Mobilidade Internacional

