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2ª Fase do Processo Seletivo 
Upload dos Documentos

Inscrição American Academy Health

> Inscrição no site: www.pucpr.br/americanacademyhealth

> 1ª fase: Vestibular

Na inscrição o candidato terá 2 opções:

1. Inscrever-se no processo seletivo American Academy Health como 1ª opção

2. Inscrever-se no vestibular de Medicina da PUCPR como 1ª opção e o American 

Academy Health como 2ª opção (sem custo adicional)

As inscrições no processo seletivo são no mesmo período do vestibular da 
PUCPR.

A primeira fase é a prova de vestibular e esta etapa é classificatória e eliminatória.

A prova de vestibular do American Academy é a mesma prova para o curso de Medicina da 
PUCPR.

Serão convocados para a 2ª etapa, prioritariamente os candidatos que optaram 
pelo American Academy Health como 1ª opção. 

!

Fase do Processo Seletivo

!

> 2ª fase: Análise da Documentação (ver descritivo na próxima página)

Análise do Histórico Escolar do Ensino médio e/ou Universitário

Carta de Motivação

Exame de Proficiência em Inglês

Ao ser aprovado no processo, o candidato receberá uma carta de aceite do American 
Academy Health e um convite para realizar a matrícula simultânea na PUCPR e na 
Kent State University.

> Resultado

http://www.pucpr.br/americanacademyheath
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2ª Fase do Processo Seletivo 
Descritivo dos Documentos

> Análise do Histórico Escolar do Ensino médio e/ou Universitário

> Carta de Motivação

Faça o upload do histórico do ensino 
médio, assim, faremos o cálculo da 
média das suas notas, considerando 
o sistema de avaliação americano 
(GPA).

O US GPA (Grade Point Average) será obtido por meio 
da conversão das notas do histórico escolar do Ensino 
Médio para a escala americana e será classificado o 
candidato que obtiver nota igual ou acima de 2,5 (dois 
e meio).

Deverá ser escrita em inglês e em português, 
contando quem você é, quais seus planos para 
o futuro e porque você deve ser aprovado para 
o  American Academy Health. 

Uma dica legal é incluir tudo aquilo que 
o seu histórico escolar não mostra, 
como atividades extracurriculares, 
sonhos, dúvidas e paixões. 

Caso não tenha o histórico do ensino médio completo até o prazo final para upload dos 
documentos, realize o upload do 1º e 2º ano e os boletins com as notas do 3º ano.

Não existe limite de caracteres para a carta, fique bem à vontade para nos contar tudo 
que achar pertinente nela. As cartas podem ser digitadas e o conteúdo nas versões em 
inglês e português deve ser igual.

> Exame de Proficiência em Inglês

TOEFL iBT | score mínimo 71:

https://www.ets.org/toefl/ibt/about
(solicitar na inscrição para enviar o resultado para a KSU código 1367)

IELTS Academic | score mínimo 6.0: 
http://www.culturainglesacuritiba.com.br/ielts-exame/

PTE Academic | score mínimo 48: 
https://pearsonpte.com/the-test/test-centers-and-fees/

Duolingo score mínimo 100:
https://englishtest.duolingo.com/applicants
(encaminhe o resultado pelo site do Duolingo para a Kent State University)

Exame realizado on-line. 
Resultados em ate 5 dias após a realização da prova

Prazo e local de upload dos documentos: indicado no edital vigente.

https://www.ets.org/toefl/ibt/about
http://www.culturainglesacuritiba.com.br/ielts-exame/
https://pearsonpte.com/the-test/test-centers-and-fees/
https://englishtest.duolingo.com/applicants
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Principais perguntas

Quando poderei me inscrever para participar do processo seletivo?
As inscrições para o processo seletivo do American Academy Health são realizadas junto com o 
vestibular de Medicina da PUCPR (normalmente em maio e outubro)

Posso me inscrever para o processo seletivo de Medicina e também para o American 
Academy como 1ª opção de curso?
Sim, é possível. A prova do vestibular é a mesma para os dois cursos.

Quando será a prova de vestibular do American Academy Health?
A prova é a mesma prova de Medicina da PUCPR e acontecerá nas mesmas datas, que são 
divulgadas no site da universidade.

Me inscrevi no Processo Seletivo de Medicina e no American Academy Health. Se for 
convocado para a 2ª fase do American Academy Health, interferirá no meu processo 
seletivo em Medicina?
Não. O processo seletivo do Americacan Academy Health e de Medicina são processos seletivos 
independentes. 

Se for aprovado para a 2ª fase, como envio os documentos para participar do processo 
seletivo?
Você deverá fazer o upload dos documentos no ambiente indicado no edital.  Também é 
importante ver no edital qual a data limite para o envio dos documentos. 

Tenho um exame de proficiência que não consta no edital. Este certificado é válido?
Infelizmente não, é necessário apresentar o resultado oficial de um dos exames de proficiência 
descritos no edital.

Não tenho o exame de proficiência em inglês válido, e fui convocado para participar da 
2ª fase do processo seletivo.
Sugerimos aos candidatos que realizem o exame de proficiência antes da segunda fase do 
processo seletivo, pois existe um tempo entre a realização do exame e o recebimento do 
resultado e o período para o upload dos documentos é um período curto. Mas caso você tenha 
sido convocado, e não tenha o exame, você poderá fazer assim que receber a convocação. Neste 
caso indicamos o Duolingo Test pois é o que divulga os resultados num período mais curto que os 
demais testes. 

Cursei um período do ensino médio em outro país. Como envio meu histórico do ensino 
médio?
Não tem problema, pode encaminhar seu histórico do período cursado que será realizada a 
análise. Importante, caso seja aprovado no processo seletivo, que haja a validação no Brasil deste 
período cursado fora para viabilizar a matrícula.

A carta de motivação, tem algum modelo específico?
Não, você pode ficar livre para escrever a carta de motivação. Lembrando que a carta de 
motivação precisa ter o mesmo conteúdo, uma versão em português e outra em inglês. Pode ser 
digitada. Sugerimos que discorra sobre a sua trajetória, seus sonhos e paixões e que o American 
Academy Health poderá ajudar na sua vida.
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Informações Gerais

Dúvidas de como funciona o American Academy Health:

Acesse o site: www.pucpr.br/americanacademyhealth

Quer falar conosco? 

Envie uma mensagem para o whatsapp: 41 99132-3265

http://www.pucpr.br/americanacademyhealth

