  

  
EDITAL DE SELEÇÃO BOLSA ERASMUS
KATHOLISCHE PRIVAT UNIVERSITÄT LINZ - AUSTRIA
Para os cursos Stricto Sensu em Filosofia e Teologia – Mestrado e Doutorado
Outubro 2021 – Janeiro 2022

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), a partir da Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação, torna público edital para seleção de estudantes de mestrado ou doutorado
regularmente matriculados(as) nos Programas de Pós-graduação em Filosofia ou Teologia da PUCPR.
A.  

OBJETIVO

O presente edital visa selecionar estudantes de mestrado ou doutorado em Filosofia e Teologia para um
período de estudos de 04 de outubro de 2021 a 30 de janeiro de 2022 na Katholische Privat-Universität
Linz – Áustria – para realização de disciplinas ministradas em inglês.
A proposta deste programa consiste na aproximação acadêmica e científica entre Brasil e Áustria, por meio
do incentivo para a mobilidade de discentes, professores(as) e pesquisadores(as) e o desenvolvimento de
pesquisas colaborativas. Trata-se de uma oportunidade para a inserção do(a) discente em circuitos
internacionais de pesquisa científica.
B.  

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA E CRITÉRIOS DE ELIGIBILIDADE

Serão ofertadas até 3 (três) bolsas para estudantes de mestrado ou doutorado da PUCPR dos programas de
Filosofia e Teologia. A seleção para o programa será baseada no mérito acadêmico do(a) proponente e no
mérito científico da proposta. Para participar, os(as) candidatos(as) devem atender aos seguintes critérios
de elegibilidade:
•   Possuir nacionalidade brasileira ou ser estrangeiro(a) residente no Brasil, com situação
regularizada;
•   Para estudantes de mestrado: ter cursado com êxito o 1° semestre do curso;
•   Para estudantes de doutorado: ter cursando com êxito o 1º ano de doutorado;
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•   Possuir fluência no idioma inglês em nível satisfatório, no mínimo equivalente a B2 do
quadro comum europeu, que permita acompanhar o programa com sucesso, através de
apresentação de certificado de idioma com no máximo 2 anos de emissão, sendo aceitas
declarações de escolas de idiomas e certificados oficiais – TOEFL, TOEIC, IELTS. Caso
não possua declaração atualizada, será feita a entrevista em inglês e será fornecido um prazo
maior para apresentação do certificado;
•   Possuir suporte formal do(a) orientador(a) no Brasil, comprovado através de carta de
indicação;
•   Estar ciente da necessidade de fornecer todos os documentos que venham a ser solicitados
dentro dos prazos;
•   Não ter sido beneficiado(a) por uma bolsa Erasmus anteriormente.

C.  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO

Os documentos necessários para candidatura constam no Anexo I desse edital.
D.  

PROCESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Todos os estudantes participantes do processo seletivo serão ranqueados por score obtido através da análise
combinada dos seguintes critérios e pontuações:

ITENS
Carta de motivação
(até 30 pontos)

CRITÉRIO

Relevância do intercâmbio para o desenvolvimento 15 pontos
da carreira profissional.
Adequação do plano de trabalho com as linhas de
pesquisa dos(as) professores(as) austríacos(as)

Carta de recomendação do
orientador brasileiro e
desempenho acadêmico
(até 30 pontos)

15 pontos

Relevância do projeto no contexto do grupo de 15 pontos
pesquisa de origem.
Mérito acadêmico do(a) estudante.

Análise do currículo Lattes Publicações científicas em periódicos indexados
(1 ponto por publicação)
  

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

10  

15 pontos
5 pontos

  

  

(até 10 pontos)

Histórico de envolvimento em atividades
acadêmicas, profissionais e/ou comunitárias (1
ponto por atividade)

5 pontos

Entrevista

Desenvoltura, domínio do projeto, interesse,
disponibilidade e capacidade de trabalho em
equipe, domínio da língua inglesa

30 pontos

TOTAL

E.  

100 PONTOS

RECURSOS FINANCEIROS

Serão disponibilizados para os estudantes selecionados os seguintes valores:
•   820€ para passagem aérea.
•   850€ por mês para despesas pessoais e custo com seguro.
*os custos com emissão de passaporte, visto e hospedagem são de responsabilidade do estudante
selecionado
F.  

INFORMAÇÕES

Para mais informações:
e-mail: postgraduate@pucpr.br
telefone: (41) 3271-6425

G.   CALENDÁRIO DO ANDAMENTO DO PROGRAMA

  

Data

Fase

05/04/2021

Publicação do edital

15/04/2021

Prazo final para envio das inscrições

23/04/2021

Entrevista, local e horário serão informados por e-mail

24/04/2021

Divulgação dos selecionados

30/04/2021

Prazo final para Entrega da documentação
10  

  

  

04/10/2021
Início do Programa na Áustria
30/01/2022

Término do Programa na Áustria

H.   ANEXOS

ANEXO I - APPLICATION FORM
ANEXO II – REQUISITOS MÍNIMOS DE FLUÊNCIA NO IDIOMA
ANEXO III – OTHER INFORMATIONS
  

Prof. Dr. Rudolf von Sinner
Coordenador do PPGT

Prof. Dr. Cesar Candiotto
Coordenador do PPGF
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ANEXO I
APPLICATION FORM
EDITAL DE SELEÇÃO BOLSA ERASMUS
KATHOLISCHE PRIVAT UNIVERSITAT LINZ - AUSTRIA
Para os cursos Stricto Senso em Filosofia e Teologia – Mestrado e Doutorado
Applications close: Friday 30  May  2021 at 18:00 Brasilia time
Please submit as PDF (scanned copy with signatures) to the email postgraduate@pucpr.br

PART A: PERSONAL DETAILS
Family name:

  

Other name(s):

  

  

Mr Mrs Miss Ms
  

Title:
Mobile:

Male Female Other
Gender:

  

  

  

Correspondence
Address:

Email:

Dr

  

  

Fluency in English:
Professional Standard
  

Functional
10  

Limited

Nil

  

  
Reading

☐

☐

☐

☐

Writing

☐

☐

☐

☐

Speaking

☐

☐

☐

☐

Listening

☐

☐

☐

☐

  

PART B: RESPONSE TO SELECTION CRITERIA
1.  
Well-defined reason to apply for the scholarship program, statement on how the international experience
opportunity would further your academic and/or professional career and study plan.
(maximum 500 words).
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PART C: ACADEMIC BACKGROUND
Please provide the link to access your Curriculum Lattes:
  

PART D: REFEREE CONTACT DETAILS (IN BRAZIL)
Please provide contact details of a referee, who should be your PhD or Master’s supervisor in Brazil.
Title/ Name:   
Position:

  

Telephone:

  

Email:

  

Institution:

  

Please attach to this application a recommendation letter from your supervisor

  

Signature:

  

(Applicant’s  signature)     
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ANEXO II – REQUISITOS MÍNIMOS DE FLUÊNCIA NO IDIOMA
Para ser elegível o estudante deverá possuir fluência no idioma inglês em nível satisfatório, que o permita
acompanhar o programa com sucesso e posteriormente publicar artigos científicos.
Essa verificação poderá ser por meio da entrega de certificados de exames reconhecidos e com pontuação
mínima (ver tabela abaixo), realizados nos últimos 2 anos.
Os estudantes que entregarem outros exames ou que tiverem obtido requisitos mínimos abaixo dos apontados
na tabela abaixo deverão ser examinados por meio de entrevistas individuais.

Exames Internacionais
IELTS – Academic Test Result
(ONLY)

Requisitos Mínimos
Overall score of 6.5 with no individual band less than 6.0

TOEFL – Internet Based Test
(IBT)

Overall score of 79 with a minimum score of 21 in the
writing section and no less than 19 in the other sections

CAE – Cambridge
Advanced Only

Overall score of 176 with no individual band less than 169

English

PTE – Academic Test result
ONLY
Language Center Certificate

Overall score of 58 with no individual band less than 50
Minimum of B2 level
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ANEXO III – OTHER INFORMATIONS
We are pleased to inform you about the third edition of our KU Linz International Semester (KULIS) for
students from partner universities, held completely in English and taking place from 4th of October until 30th
of January. The up to 30 ECTS Exchange Program is a great possibility for Humanity students (BA, MA,
and Ph.D. Level) to experience a multidisciplinary and multicultural study environment in Linz, Austria!
Our Orientation Weeks (4th of October until 15th of October 2021) include an Intensive German course,
Cross-Cultural Communication Course as well as in several field trips, sightseeing, and activities.
The following semester courses will be offered for international and local students:

•  

Public Sphere Theory (3 ECTS)

•  

What is thinking? (3 ECTS)

•  

Architecture and Power. Political Representations in East and West (5 ECTS)

•  

Global Art History (3 ECTS)

•  

The Impact of Religions and Value Systems (3 ECTS)

•  

The Hogwarts Lectures. Literary critical, philosophical and
theological Exegeses of J.K. Rowling's Harry Potter novels (2 ECTS)

•  

Fundamental Themes of Old Testament Theologies (3 ECTS)

•  

Benedictine Spirituality: Early Wisdom for Life Today (1 ECTS)

•  

German for Incoming students (3 ECTS)

•  

Tandem Language Exchange (2 ECTS)

*We recommend students choosing at least 15 ECTS Points.
No tuition fees for students from partner universities
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