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CHAMADA ESPECIAL PARA O VIRTUAL EXCHANGE 

PROGRAM COM A OSNABRÜCK UNIVERSITY OF APPLIED 

SCIENCES 

 
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná, por intermédio da PUCPR International, torna 

público o edital de pré-seleção para a Chamada Especial para o Virtual Exchange Program a nível de 
graduação da PUCPR, que acontecerá no período de 04 de outubro de 2021 a 26 de fevereiro de 2022 
em parceria com a Osnabrück University of Applied Sciences. Este Edital está sujeito às especificidades 
das cláusulas dos Convênios de Cooperação entre a PUCPR, a Instituição parceira e às disposições da 
Resolução 189/2008 – CONSUN – PUCPR, e possui as seguintes diretrizes: 

 

1. NÚMERO DE VAGAS: 10 vagas 
 

2. REQUISITOS PARA PRÉ-SELEÇÃO:  
 

2.1 Ser estudante da PUCPR regularmente matriculado em um curso de graduação seja na modalidade 
presencial, nova graduação, EAD ou American Academy;  
2.2 Possuir IRA (Índice de Rendimento Acadêmico) igual ou superior a 6,5*; 
2.3 Para Graduação Presencial ou Nova Graduação: Ter concluído, na data de início do programa, o 4º 
período para os cursos com duração igual ou superior a 4 anos ou o 3º período para cursos com duração 
inferior a 4 anos;  
2.4 Para EAD e Semi-Presencial: Cursos com duração de até 10 módulos, ter concluído, na data de início 
do programa, o 6º módulo. Cursos com duração superior a 11 módulos, ter concluído, na data de início 
do programa, o 10º módulo; 
2.5 Para American Academy: Ter concluído, na data de início do programa, os 2 anos de curso na 
PUCPR. 
2.6 Apresentar proficiência no idioma, conforme item 3.3;  
2.7 Não possuir processo administrativo disciplinar instaurado ou em aberto junto à PUCPR.  
 

3. PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO  
 

O estudante interessado deverá: 
 
3.1. Fazer inscrição online https://forms.office.com/r/srXJSV4kpU  
 
Atente-se aos dados inseridos na sua inscrição, o processo e toda comunicação serão baseados nos 
dados prestados pelo candidato no ato da inscrição. 
 
IMPORTANTE: Inscrições feitas sem o envio da comprovação de proficiência não serão consideradas 
para o processo.  

https://forms.office.com/r/srXJSV4kpU


            
 
                      DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO  
                      COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE INTERNACIONAL 

 

 
3.2. Encaminhar a comprovação de proficiência no idioma para o email intercambio@pucpr.br com o 
título “CERTIFICADO DE IDIOMAS – CHAMADA ESPECIAL OSNABRÜCK”. As certificações serão 
analisadas e deverão atender aos requisitos exigidos pela universidade parceira.  
 
O nível exigido é Nível B1 do inglês | TOEFL iBT: 80 | IELTS: 5.5 – A certificação emitida pelo PUCPR 
Idiomas será aceita para o processo.  
 
3.3. Os estudantes pré-selecionados para a chamada receberão a confirmação de pré-seleção pela 
equipe do PUCPR International por email, informando no formulário de inscrição e posteriormente 
serão nomeados para a universidade parceira.  
 

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 PUCPR International poderá estipular novos critérios para o 
desempate entre os estudantes. 

 

5. CRONOGRAMA 

 

IMPORTANTE: Não haverá flexibilização das datas. Caso o estudante não cumpra as datas do 
cronograma, será removido da chamada.   
 

 

6. INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

 
6.1. Os estudantes deverão escolher apenas 6 módulos dentre os módulos ofertados pela universidade 
e preencher as opções no formulário de inscrição. Cada módulo terá 5 créditos ECTS 

 
 
 
 

mailto:intercambio@pucpr.br
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6.2. Todos os estudantes pré-selecionados deverão elaborar antecipadamente o documento Plano 
Preliminar de Estudos da PUCPR (anexo I), e encaminhar para o email intercambio@pucpr.br após o 
resultado da pré-seleção. A oferta dos módulos poderá ser alterada de acordo com a necessidade da 
universidade parceira. 
 
6.3. Os estudantes precisarão realizar os procedimentos de aplicação junto à universidade parceira. A 
não realização do procedimento acarretará a desclassificação do estudante no edital.  
 
6.4. As aulas iniciarão no dia 04 de Outubro de 2021 e irão até 26 de Fevereiro de 2022 incluindo o 
período de exames finais junto à Osnabrück.  
 
6.5. As aulas acontecerão de maneira síncrona pelo Zoom seguindo o fuso-horário da Alemanha e não 
serão gravadas. A participação em tempo real será um requisito obrigatório do programa.   
 
6.6. Ao final do programa, os estudantes receberão um certificado oficial emitido pela Osnabrück.  
 
6.7. Os estudantes terão que cursar simultaneamente a PUCPR e o programa de intercâmbio virtual da 
Osnabrück University of Applied Sciences.  
 
6.8. Através da parceria de cooperação mantida entre as duas instituições o programa está sendo  
ofertado sem custo aos estudantes selecionados. 
 
 

Curitiba, 17 de agosto de 2021 
 
 
 
  

MÓDULOS PROFESSORES

Alternative Dispute Resolution (ADR) - Negotiation and 

Mediation in an International Context

Prof. Hubert Algie (Victoria University, Melbourne, Australia)

Prof. Dr. Karl-Michael Schmidt (Osnabrück University of Applied Sciences, Germany)

Enterprises and Globalization
Prof. Dr. Romyen Kosaikanont (Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand)

Prof. Dr. Peter Mayer (Osnabrück University of Applied Sciences, Germany)

European Integration
Prof. Dr. Philippe Frouté (Université de Créteil, Paris, France)

Prof. Dr. Peter Mayer (Osnabrück University of Applied Sciences, Germany)

International Political Economy Prof. Dr. Masimo della Justina (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil)

Legal Aspects in International Business
Prof. Dr. Federico Ferretti (University of Bologna, Italy)

Prof. Dr. Holger Sutschet (Osnabrück University of Applied Sciences, Germany)

Quantitative Analysis for Marketing and Consumer Behavior Prof. Dr. Bernardinus Purwanto (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

Strategic Management in a Turbulent World Prof. Dr. Lynette Louw (Rhodes University, South Africa)

The International Event Market
Prof. Dr. Olga Junek (Victoria University, Melbourne, Australia)

Prof. Dr. Kim Werner (Osnabrück University of Applied Sciences, Germany)

mailto:intercambio@pucpr.br
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PLANO PRELIMINAR DE ESTUDOS DE INTERCÂMBIO                              

 
O Coordenador do Curso recomenda o intercâmbio pretendido (preenchimento obrigatório): 

 
(  ) SIM      (  ) NÃO  – Comentários (obrigatório) 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Declaro que a equivalência das disciplinas acima listadas será deferida ao término do Intercâmbio, desde que a 

aprovação nas referidas disciplinas seja comprovada por meio de Histórico Escolar, respeitando-se os créditos 

acima descritos.  

Declaro que o aluno acima identificado está apto a participar do Programa de Intercâmbio, uma vez que não 

apresenta, até esta data, os impedimentos contidos no Art. 4.º § 2.º da Resolução nº 189/2008 do CONSUN. 
 

 
Data:  _____/______/_________ 

 
 
 
 

_________________________                       ______________________________________________        
Rubrica do estudante                                  Assinatura e Carimbo do Coordenador de Curso                                        

 

Nome do Estudante:  

Nome do Coordenador de Curso:  

Curso na PUCPR:                                                                                        Período Atual:  

Número de Matrícula:                                              E-mail: 

Instituição estrangeira em que fará intercâmbio:  

Disciplinas que serão cursadas na 
Universidade de destino 

Número de 
Créditos  

Disciplinas equivalentes na PUCPR Número de Créditos  
Carga Horária 
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DO ALUNO: 
 

Declaro estar ciente das condições estabelecidas no Regulamento do Programa de Intercâmbio da 

PUCPR, aprovado pela Resolução nº 189/2008 do CONSUN, do dever do cumprimento das exigências 

da universidade de destino (entrega de trabalhos, realização de provas, respeito as normas referentes 

às políticas de presença e conduta), assim como dos procedimentos necessários para o deferimento 

das equivalências das disciplinas cursadas no exterior e dos prazos estabelecidos pelo Calendário 

Acadêmico da PUCPR quanto à reabertura de matrícula e solicitação de aproveitamento de créditos. 

 

Estou igualmente ciente de que o plano de estudos ora proposto poderá sofrer modificações, em parte 

ou no todo, devido a um ou mais dos seguintes motivos provenientes exclusivamente da universidade 

de destino: 

 

1. Não oferta das disciplinas pretendidas ou de vagas nas mesmas no período de intercâmbio. 

2. Incompatibilidade de horários entre as diferentes disciplinas pretendidas. 

3. Não admissão na disciplina pretendida devido aos pré-requisitos exigidos ou diferenças entre 

os sistemas educacionais brasileiro e do país de destino. 

 

Nos casos acima a PUCPR estará isenta de qualquer responsabilidade sobre as equivalências obtidas 

no meu retorno, mesmo que isso venha a afetar a minha progressão de período. 

 
    
  Data:  _____/______/_________ 

 
 
 
 

________________________________________                           
Assinatura do estudante 

 
 

 
 
 
 

 


