
 

 

 
Programa  

PUCPR GLOBAL CLASSES 
 
 

PERGUNTAS FREQUENTES 

1. O que é Programa Global Classes? 

É um conjunto de ações para “internacionalização em casa”, ou seja, você pode se 

“internacionalizar” sem precisar sair do seu país. Neste programa, há disciplinas ofertadas em 

línguas estrangeiras em um dos três níveis: GCL1 - Level 1 (básico), GCL2 - Level 2 (intermediário) 

e GCL3 - Level 3 (avançado). 

 

2. Com quem vou estudar nas disciplinas Global Classes? 

Com professores dos cursos da PUCPR e pode ser que você tenha como colegas de turma, além 

de outros estudantes da PUCPR, estudantes internacionais de outros países que estão 

realizando intercâmbio acadêmico, o que enriquecerá sua experiência. 

 

3. As disciplinas Global Classes acontecem totalmente em língua estrangeira? 

Depende! Há três níveis de uso da língua estrangeira: GCL1 - Level 1 (básico), GCL2 - Level 2 

(intermediário) e GCL3 - Level 3 (avançado). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Qual é a diferença entre os três níveis? GCL1 - Level 1 (básico), GCL2 - Level 2 

(intermediário) e GCL3 - Level 3 (avançado)? 

 

GCL1 - Level 1 (básico) 

a. Material didático para uso em aula em idioma estrangeiro e 

disponibilidade do mesmo material, de forma complementar, em 

português. 

b. Material bibliográfico em português e no idioma estrangeiro. 

c. Aulas, discussões em sala e apresentações dos estudantes em 

português, sendo aceitável o uso do idioma estrangeiro em sala de 

aula. 

d. Avaliações (provas e trabalhos) em português, sendo aceitável o uso 

de idioma estrangeiro mediante acordo prévio entre o estudante e o 

professor. 

 

 

 

GCL2 - Level 2 (intermediário)  

a. Material didático para uso em aula em idioma estrangeiro e 

disponibilidade do mesmo material, de forma complementar, em 

português. 

b. Material bibliográfico em português e no idioma estrangeiro. 

c. Aulas, discussões em sala e apresentações dos estudantes em idioma 

estrangeiro, sendo aceitável o uso do português em sala de aula pelos 

estudantes e pelo professor. 

d. Avaliações (provas e trabalhos) em português, sendo aceitável o uso 

de idioma estrangeiro mediante acordo prévio entre o estudante e o 

professor. 

 

 

 

 



 

 

 

GCL3 - Level 3 (avançado) 

a. Material didático e material bibliográfico em idioma estrangeiro. 

b. Aulas, discussões em sala e apresentações dos estudantes em idioma 

estrangeiro. 

c. Avaliações (provas e trabalhos) em idioma estrangeiro. 

 

 

5. Qual a importância de frequentar uma disciplina do Global Classes? 

 

a. A prática do segundo idioma como segunda língua capacitando o estudante para novos 

desafios. 

b.  Uma formação completa, diversificada e destinada à ampliação de oportunidades de 

inserção no cenário internacional, por meio de um histórico escolar diferenciado, com 

impacto no currículo e no aprimoramento de suas carreiras profissionais. 

c. Desenvolvimento do domínio da linguagem técnica em idioma estrangeiro e de 

estabelecimento de uma rede de contatos global. 

 

6. Como me matriculo em uma disciplina Global Classes sendo estudante da graduação 

presencial da PUCPR? 

 

A inclusão ou exclusão de uma disciplina do Global Classes ocorre durante o processo de 

ajuste acadêmico definido no Calendário Acadêmico, disponível no site da PUCPR, link 

abaixo: 

https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/calendario-academico/ 

 

A primeira opção e mais indicada para saber como realizar o ajuste acadêmico está 

disponível na página Jornada da Rematrícula: https://jornada.pucpr.br/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Posso me matricular em uma disciplina Global Classes sendo estudante de outra 

Instituição de Ensino Superior ou da PUCPR Online (semipresencial e totalmente a 

distância)? 

 

Sim, a matrícula será efetivada na condição de disciplina “isolada”. Para realizar a sua 

matrícula: 

 

Entre em contato com a PUCPR, pelo canal de atendimento ao estudante em cada câmpus e 

Mari (robô): 

 https://www.pucpr.br/atendimento-ao-estudante/ 
 

 

 

8. Sou estudante internacional, como faço para me matricular? 

 

Os estudantes internacionais deverão solicitar matrícula nas disciplinas do Programa PUCPR 

Global Classes via Coordenação de Mobilidade Internacional, via formulário da Diretoria de 

Internacionalização. Acesse a página da PUC International: 

https://www.pucpr.br/international 

 

 

9. Quando as aulas começam? 

As disciplinas Global Classes acontecem como as outras disciplinas do seu curso, seguindo o 

Calendário Acadêmico. Você o encontra no site da PUCPR:  

https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/calendario-academico/ 

 

10. Eu pago algum valor adicional por cursar disciplinas Global Classes? 

Disciplinas Global Classes obedecem às mesmas regras de cobrança como as demais disciplinas 

dos cursos de graduação presencial da PUCPR. Para saber o valor das disciplinas incluídas, no 

período de ajuste acadêmico é possível fazer uma simulação. Acesse as informações sobre o 

ajuste acadêmico no site da PUCPR. 



 

 

 

11. Como são diferenciadas as disciplinas eletivas das disciplinas optativas? 

 

I – Disciplinas Obrigatórias  

São as disciplinas regulares que fazem parte da sua matriz curricular e que podem ser ofertadas 

como GCL1, GCL2 ou GCL3. Disciplinas Global Classes podem ser disciplinas obrigatórias, neste 

caso, os pré-requisitos devem ser respeitados.  

 

II – Disciplinas Eletivas 

Configuram-se como disciplinas eletivas, aquelas que você precisa cursar além das disciplinas 

obrigatórias da sua matriz, é uma carga horária a mais de disciplinas que tenham sinergia com 

o seu curso. Podem ser ofertadas pelo seu curso de origem ou por outros cursos de outras 

Escolas.  

 

III – Optativas 

São disciplinas que não fazem parte da matriz curricular do seu curso e, portanto, não 

integralizam a carga horária obrigatória mínima do seu curso. Esse tipo de disciplina serve para 

enriquecimento curricular, ou seja, para que você adquira competências e conhecimentos que 

não estejam necessariamente previstos em seu curso.  

 

12. Qual relação do Global Classes com meu projeto de intercâmbio? 

Participar de uma disciplina em outro idioma contribui para sua formação linguística em um 

contexto real. Além disso, facilita sua conexão com universidades parceiras através dos 

estudantes internacionais. 

 

13. Que nível de inglês preciso ter para frequentar uma disciplina do Global Classes Level 

3? 

O ideal é que você tenha condições de compreender discussões, explicações e os debates em 

sala de aula. Também, que possa formular questões, desenvolver seus trabalhos acadêmicos e 

realizar as avalições de modo geral na língua estrangeira. 

 



 

 

14. Sou bolsista ProUNI (Programa Universidade Para Todos). Posso cursar disciplinas 

Global Classes com bolsa? 

Se você for estudante com bolsa ProUNI, terá o lançamento da bolsa aplicado normalmente no 

caso de eletivas ou obrigatórias. Se as disciplinas forem consideradas optativas, haverá cobrança 

dos valores, ou seja, a bolsa ProUni não cobre.    

 

 

15. Possuo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), posso cursar disciplinas Global 

Classes? 

No caso do FIES, você poderá financiar, independentemente de as disciplinas serem optativas, 

eletivas ou obrigatórias. Apenas, deve estar atento à limitação do valor máximo de 

financiamento.  

 

 

16. Possuo outras dúvidas, para quem pergunto? 

Como um primeiro contato, fale com o coordenador de seu curso ou com o AGI (Agente de 

Internacionalização) da sua Escola.  

 

 


