PROJETOS
PUCPR INTERNATIONAL

INTERNACIONALIZAÇÃO
Internacionalizar o ensino superior não é
mais uma opção, mas sim uma necessidade
para toda Universidade comprometida com
a qualidade de ensino, pesquisa e extensão. Os
grandes desafios modernos de nossa sociedade,
embora exerçam impacto local, são de alcance
global – energia, sustentabilidade, cidades, saúde, direitos
humanos, entre outros – portanto, suas soluções dependem da
formação de líderes com visão e presença globais. A PUCPR
decidiu assumir esta tarefa quando elegeu a internacionalização
como prioridade institucional, e vê nos seus professores,
colaboradores, estudantes e gestores, o talento, cumplicidade
e criatividade para se atingir o ambicioso objetivo de ser uma
Universidade verdadeiramente sem fronteiras.
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A INTERNACIONALIZAÇÃO NA
PUCPR
A PUCPR já é uma instituição líder no
Brasil em iniciativas voltadas para a
internacionalização. Entre as ações mais
inovadoras, destacam-se o Programa
Global Classes que oferta mais de 100
disciplinas de graduação e pós-graduação
ministradas em diversos idiomas, em
diferentes níveis de conhecimento, e
em todas as 7 escolas da instituição e
nos Câmpus do interior. Além disso, a
Universidade conta com diversos acordos
de dupla diplomação de graduação e pósgraduação com instituições de renome

em diversos países, como Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra e
França, bem como mais de 280 acordos de mobilidade estudantil
com universidades em todos os continentes (confira a relação
de instituições no final da página). Os estudantes que realizam
mobilidade acadêmica na graduação e pós-graduação contam
com uma estrutura de suporte que os orienta na prospecção de
oportunidades, apoio permanente durante o período no exterior
e de ajuda na readaptação quando do retorno ao Brasil. A PUCPR
hospeda ainda eventos internacionais de vários portes, como
por exemplo o Simpósio PUCPR sobre Internacionalização – SPIn
(anual) e o International Week (semestral), além de diversas
palestras, eventos culturais, esportivos e acadêmicos de alcance
e caráter mundial.

A PUCPR
INTERNATIONAL
Embora esteja claro que a verdadeira internacionalização
ocorre nas bases da Universidade – ou seja, é realizada pela
sua comunidade acadêmica – os processos administrativos
necessários para facilitar a internacionalização estão
baseados na PUCPR International, internamente
denominada “Diretoria de Internacionalização”.
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A PUCPR International é a unidade administrativa cuja
missão é promover e apoiar a internacionalização da
Universidade como meio para se atingir a excelência
na atividade acadêmica, visando formar cidadãos e
profissionais inseridos da comunidade global. Entre os
valores que dirigem as ações da PUCPR International
estão a interculturalidade, a inclusão, a equidade, a
inovação, a presença e a solidariedade em nível global.
A PUCPR International é uma das diretorias da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e conta com duas
coordenações: Mobilidade Internacional e Projetos
Estratégicos Internacionais. Além dos seus quadros
administrativos, a PUCPR International conta com o
apoio dos Agentes de Internacionalização: professores
designados pelas Escolas para atuar como oficiais de
ligação que atuam de forma estratégica tanto como
representantes da Academia junto à alta administração
quanto como agentes de capilarização, nas Escolas, das
decisões da Reitoria. No total, cerca de 20 profissionais
contribuem diretamente com os esforços da PUCPR
International.
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Entre as principais atividades da PUCPR International
estão: a recepção de visitantes e delegações
internacionais; a negociação e condução interna de
projetos e acordos de cooperação com universidades
estrangeiras; diversas atividades para acolhida de
estudantes, professores e pesquisadores estrangeiros;
o apoio na alocação de residências e o suporte em
processos administrativos internos e externos, tais como
a obtenção de documentos brasileiros, relacionamento
com a Polícia Federal e a obtenção de visto para
professores e estudantes estrangeiros, entre outros.

Em resumo, o Plano de Internacionalização 2016-2022 está
organizado em dois grandes eixos, cada um com três diretrizes.
A saber:
Eixo 1 | InPUC

A internacionalização em casa
Inglês como segunda língua no câmpus
Adequação da infraestrutura
Organização de processos internacionais
administrativos e pedagógicos

PLANO DE
INTERNACIONALIZAÇÃO
Em 2016 a Reitoria da PUCPR lançou o Plano de
Internacionalização 2016-2022, que descreve uma versão
atualizada do planejamento da internacionalização da
Universidade para o período. O plano tem como objetivo definir
os rumos do processo de internacionalização e apela para a
criatividade e competência dos seus gestores no sentido de
encontrar as melhores alternativas, ajustadas à realidade de cada
Escola, para se avançar da direção indicada.
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Eixo 2 | OutPUC

As relações internacionais
Estabelecimento de parcerias estratégicas
Comunicação global
Atuação em redes
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MOBILIDADE
INTERNACIONAL
COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL
A PUCPR é uma Universidade com relações
estabelecidas em todos os continentes.
Este amplo portfólio de instituições
parceiras garante vasto leque de opções de
interação entre a comunidade acadêmica
e a internacional. Além disso, a PUCPR
elegeu como prioridade o estabelecimento
de parcerias estratégicas com um pequeno
número de Universidades estrangeiras, que
deve sempre estar traduzida em um plano de
cooperação amplo, mutuamente benéfico e
de alto impacto sobre ambos os ambientes
acadêmicos.
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A PUCPR oferece diversas modalidades de mobilidade acadêmica
internacional à comunidade de estudantes de todos os níveis,
professores e colaboradores. Por exemplo, o estudante pode
obter um duplo diploma emitido pela PUCPR e por instituições
parceiras na Itália, Espanha e França. Além disso, a Universidade
oferece um robusto programa de intercâmbio acadêmico com
centenas de instituições em todos os continentes. Para quem
busca uma experiência mais concentrada ou com foco mais
cultural, os cursos de curta duração são a opção ideal.

MODALIDADES DE INTERCÂMBIO
Intercâmbio acadêmico - possibilita ao
estudante estudar no exterior por 1 ou
2 semestres, com aproveitamento de
créditos.
Dupla Diplomação - permite ao estudante
receber ao final do curso dois diplomas,
da PUCPR e da instituição parceira.

Curta duração (faculty-led) - programas
organizados pelos professores das Escolas da PUCPR, em parceria com universidades estrangeiras, com o intuito de
colocar os estudantes em contato com a
comunidade internacional em diferentes
áreas acadêmicas.

Intercâmbio Cultural - programas culturais
e acadêmicos de duas a três semanas em
instituições parceiras, realizado durante
as férias.

Bolsa Sanduíche - possibilita ao estudante (stricto-sensu) a realização da pesquisa para dissertação ou tese em uma
instituição estrangeira.

Summer Institute - programas acadêmicos de curta duração ofertados em julho
no campus da PUCPR em Florença – Itália
(1 a 4 semanas).

Cotutela (Doutorado) - permite ao estudante receber ao final do curso o diploma de doutor de ambas as instituições.
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A PUCPR oferece a todos os seus estudantes a isenção
de mensalidade* durante o semestre em que estiver em
intercâmbio, como uma iniciativa entre poucas no Brasil voltadas
para promover e apoiar a mobilidade internacional. Além disso,
o estudante intercambista também é isento da mensalidade na
universidade de destino. Desta forma, todo o recurso investido
no pagamento das mensalidades pode ser reaplicado para apoiar
as despesas do estudante no exterior.

PROGRAMAS
DE DUPLA
DIPLOMAÇÃO

*Para programas de Dupla
Diplomação, há também a
isenção de mensalidade, exce
to
para os estudantes do curso
de Administração Internaciona
l,
conforme contrato assinado.

A Dupla Diplomação é uma modalidade de intercâmbio
aprovada pela RESOLUÇÃO N.º 106/2013 – CONSUN, que
permite ao estudante que participar do programa com sucesso
receber ao final do curso o diploma da PUCPR e também o
da instituição onde realizou o período de estudos no exterior.
São intercâmbios mais longos, com duração mínima de 2 a 4
semestres. Para cada processo seletivo é disponibilizado um edital
específico. Questões acadêmicas devem ser abordadas com os
coordenadores de curso.

GRADUAÇÃO:
, Marketing,
Engenharia de Controle e Automação, Jornalismo
lunha/Espanha)
(Cata
Vic
de
e
Publicidade e Propaganda: Universidad
Agronomia: FESIA (França)

Université de
Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção:
Technologie de Troyes (França)

de Chimie de Rennes
Engenharia Química: École Nationale Supérieure
(França)
| (Programa de
Engenharia Civil: Universidade do Minho (Portugal)
Dupla Titulação)

of Applied Sciences
Administração Internacional: Frankfurt University
(Bulgária); Universidad
(Alemanha); Varna University of Management
es School of Business
Católica San Antonio de Murcia (Espanha); Renn
Ecole Supérieure des
(França); Burgundy School of Business (França);
Marista Valladolid
rsidad
Sciences Commerciales d’Angers (França); Unive
Dublin Business School
(México); Moldova State University (Moldávia);
os); University of San
(Irlanda); East Central University (Estados Unid
nia); Osnabrück
Marino (San Marino); Kozminski University (Polô
).
University (Alemanha); Rome Business School (Itália

PÓS-GRADUAÇÃO:
)
PhD em Filosofia: Universidade de Ferrrara (Itália
nha)
Mestrado no PPGCS: Universitat de Girona (Espa
)
PhD PPGIA: Loughborough University (Inglaterra

Atualmente, a PUCPR possui acordos de Dupla Diplomação
firmados com as seguintes instituições e cursos:
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INTERCÂMBIOS
CULTURAIS
A PUCPR oferece aos estudantes a oportunidade de realizar
programas de curta duração (de duas a três semanas) em
instituições parceiras. Um dos programas mais renomados que
ofertamos possui mais de 20 anos e é realizado em parceria com
a UFPR e o instituto KAKE no Japão. Estudantes brasileiros vão
até o Japão e os estudantes japoneses vêm a Curitiba. Os demais
programas são organizados pelas Escolas em parceria com a
PUCPR International em instituições internacionais parceiras
da PUCPR.

APOIO FINANCEIRO
E OPORTUNIDADE
DE BOLSAS
Além do incentivo patrocinado pela
PUCPR, por meio da isenção de
mensalidade, existem outras oportunidades
de bolsas externas de estudo no exterior:
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BRAFITEC (França): Contempla os cursos
de Engenharia Química, Engenharia dos
Alimentos, Biotecnologia, Engenharia
Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia
da Computação, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia
Mecatrônica, Engenharia de
Produção e Engenharia Química.
MARCA (Mercosul): Contempla o curso
de Arquitetura e Urbanismo.
SANTANDER UNIVERSIDADES (América
Latina e outros): Contempla TODOS
OS CURSOS ofertados pelas instituições
divulgadas no edital.
Finalmente, existem
ainda as oportunidades
esporádicas de bolsas,
sempre divulgadas
amplamente na seção
“Oportunidades
Internacionais”.
*as ofertas acontecem
de acordo com a
aprovação e divulgação
dos órgãos financiadores.
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disciplinas, são fluentes nos diversos idiomas. As disciplinas
serão ofertadas em diferentes níveis, desde o mais básico
ao mais avançado.

BUDDY
PROGRAM
PUCPR GLOBAL
CLASSES
A PUCPR tem sido pioneira na oferta de disciplinas da graduação
em inglês, mas para 2020, ela quer dar um passo a mais em
direção à internacionalização da Universidade, com o lançamento
do programa Global Classes, cuja oferta de disciplinas não
será apenas em inglês, mas também em outros idiomas. Os
objetivos principais são: a promoção de uma experiência ainda
mais multicultural para os estudantes locais e a otimização da
acolhida dos estudantes internacionais e a internacionalização
dos currículos dos cursos de graduação através da oferta de
disciplinas ministradas em outros idiomas. O programa Global
Classes proporcionará aos estudantes da PUCPR a inserção
em um ambiente acadêmico multicultural e internacionalizado
mesmo sem sair do Brasil. As disciplinas do programa estarão
disponíveis tanto para estudantes internacionais, quanto para os
locais. Os professores, além de altamente qualificados em suas
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O Buddy Program é uma iniciativa da Diretoria de
Internacionalização para acolher o estrangeiro que chega
à PUCPR. O buddy pode ser um estudante, professor ou
colaborador interessado em conhecer e receber pessoas de
outros países. A interação vai desde os primeiros contatos
e se estende ao longo da permanência do
estrangeiro por aqui. As atividades podem incluir
a ajuda na busca por hospedagem e a adaptação
à PUCPR, além de vivências cotidianas.

SUMMER
INSTITUTE
Programa que tem como objetivo ampliar a oferta de disciplinas/
cursos da PUCPR, expandindo sua atuação para um terceiro
período anual. As disciplinas serão ministradas integralmente em
inglês, tanto para estudantes brasileiros como internacionais,
e serão ofertadas em dois momentos durante o ano: no verão
brasileiro (Campus Curitiba) e no verão europeu (Campus
Florença).
15

ATENDIMENTO
AO ESTUDANTE
INTERNACIONAL
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A PUCPR oferece
diversas possibilidades de
mobilidade acadêmica para
estudantes internacionais
de graduação, como:

Intercâmbio acadêmico
(GRADUAÇÃO):

estudantes internacionais
nomeados pelas
Instituições parceiras da
PUCPR podem realizar
um ou mais semestres de
intercâmbio na PUCPR
isentos de mensalidades.

Dupla Diplomação:

estudantes internacionais
de instituições com as
quais a PUCPR possui
Acordo de Dupla
Diplomação podem
realizar o programa
de dupla diplomação,
recebendo ao término do
programa o diploma de
ambas as instituições.

Free Mover:

estudantes internacionais de
instituições não parceiras são
igualmente bem-vindos a realizar
intercâmbio acadêmico na PUCPR.
Nesta modalidade, o estudante paga
pelos créditos realizados na PUCPR.
Os estudantes internacionais que aplicam para um programa de
mobilidade acadêmica na PUCPR não precisam de comprovação
de proficiência em língua portuguesa, uma vez que a PUCPR
conta com o Programa Global Classes – cujas disciplinas são
ministradas parcialmente ou integralmente em diferentes idiomas,
especialmente o inglês. Os estudantes podem também realizar as
disciplinas em língua portuguesa, uma vez que ofertamos o Curso
Intensivo de Português – imersão na língua e cultura – realizado
antes do início do semestre acadêmico e o Curso Regular de
Português – realizado durante o semestre.
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A PUCPR realiza diversos eventos abertos à comunidade com
o objetivo de divulgar e discutir temas da internacionalização,
trazendo-os para mais perto da realidade de nossa comunidade
acadêmica. Entre os principais eventos presentes no calendário
regular da Universidade estão:

INTERNATIONAL WEEK:
Evento que tem como objetivo divulgar serviços
e ações
de internacionalização da PUCPR e promover
a troca
de experiências entre estudantes.

SIMPÓSIO PUCPR DE
INTERNACIONALIZAÇÃO – SPIN:
ocorre anualmente, sempre com um tema inter
nacional

e com presença de autoridades locais e estrangeir
as, com
o objetivo de levar a internacionalização a todos
os níveis
da PUCPR através da discussão em alto nível
de temas
relacionados à educação internacional.
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AGENTES
Os Agentes de Internacionalização
(AGIs) são elementos fundamentais
no plano de internacionalização da
PUCPR. Todas as Escolas do Câmpus
Curitiba, bem como os Câmpus
em Londrina, Maringá e Toledo,
contam com um professor que atua
como AGI. Seu papel primordial é
servir de agente de ligação entre a
Reitoria e a comunidade acadêmica
propriamente dita. As várias funções
do AGI vão desde participar do
planejamento estratégico da
internacionalização da sua Escola/
Câmpus até a facilitação de
operações de rotina acadêmica,
como o acolhimento e orientação
da comunidade internacional de sua
unidade e o apoio na implementação
de projetos internacionais. A PUCPR
orgulha-se e confia na atuação
dos seus AGIs para se tornar uma
Universidade verdadeiramente sem
Fronteiras.

PUCPR
INTERNATIONAL

EVENTOS
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PUCPR.BR
INTERCAMBIO@PUCPR.BR
(41) 3271-1697

