EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO
2º SEMESTRE DE 2022
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná, por intermédio da PUCPR International, torna público o edital de pré-seleção
para o Programa de Intercâmbio Acadêmico a nível de graduação da PUCPR para saída no 2º semestre de 2022. Este Edital
está sujeito às especificidades das cláusulas dos Convênios de Cooperação entre a PUCPR e as Instituições parceiras e às
disposições da Resolução 189/2008 – CONSUN – PUCPR, e possui as seguintes diretrizes:

1. REQUISITOS PARA PRÉ-SELEÇÃO NO EDITAL

Os estudantes que desejam participar do programa de intercâmbio acadêmico da PUCPR precisam atender aos
requisitos listados neste edital. Caso o estudante não atenda aos pré-requisitos, poderá ter a sua inscrição
indeferida pelo PUCPR International, não havendo reembolso da inscrição previamente efetuada.
1.1 Ser estudante da PUCPR regularmente matriculado em um curso de graduação;
1.2 Possuir IRA (Índice de Rendimento Acadêmico) igual ou superior a 6,5;
1.3 Não possuir processo administrativo disciplinar instaurado ou em aberto junto à PUCPR;
1.4 Apresentar proficiência na língua do país de destino ou língua em que as disciplinas desejadas serão
ministradas – confirmada por meio de certificação em testes determinados pelas instituições de destino;*
1.5 Período de graduação:
Graduação Presencial/ Nova Graduação: Ter concluído, na data de saída, 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;
EAD/Semi-Presencial: Cursos com duração de até 10 módulos, ter concluído, na data de saída, o 6º módulo.
Cursos com duração superior a 11 módulos, ter concluído, na data de saída, o 10º módulo;
American Academy: Ter concluído, na data de saída, os 2 anos de curso na PUCPR.
* A certificação apresentada deverá atender aos requisitos específicos, conforme item 4 do edital.
2. PROCESSO DE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

Os estudantes precisarão realizar a sua inscrição por meio do ambiente específico e não haverá dilação do prazo
de inscrições. Sendo assim, orientamos aos estudantes para que façam uma leitura detalhada deste edital e se
certifiquem de efetuar o pagamento da taxa de inscrição antes do encerramento do período de inscrições.
Para efetuar a inscrição, siga os passos descritos abaixo:
Passo 1 - Acesse a página Experiência Internacional no site da PUCPR:
https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-internacional

Passo 2 – Localize a informação “Inscrições 2º semestre de 2022” e posteriormente acesso o ambiente de inscrição
pelo link “Inscreva-se”.
Passo 3 – Ao concluir a sua inscrição, será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$
100,00 até a data de vencimento. Após o término das inscrições o sistema não permite reemissão de boleto.
IMPORTANTE: Antes de realizar a sua inscrição, certifique-se de que atende a todos os critérios de seleção do
programa de intercâmbio e que a Universidade escolhida possui seu curso ou área de interesse, pois, não haverá
devolução da taxa de inscrição.
a. Recomendamos que os estudantes realizarem a inscrição com antecedência à data de encerramos das
inscrições no edital. Os estudantes que realizarem a inscrição no último dia, deverão atentar-se para o
período de expediente bancário para a realização do pagamento do boleto de inscrição – O PUCPR
International não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos relacionados à sobrecarga do
sistema de inscrição ou o não pagamento do boleto dentro do prazo.
b. A Coordenação de Mobilidade Internacional fará a análise do cumprimento dos requisitos básicos e os
estudantes que não atenderem ao IRA, período, nível de idioma mínimos ou possuírem algum processo
administrativo junto à PUCPR terão a inscrição cancelada.
3. ORIENTAÇÕES PRÉ-INSCRIÇÃO

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Este programa de mobilidade não dá direito à colação de grau acadêmico na universidade parceira.
No ato da inscrição, o estudante deverá escolher apenas 1 (uma) universidade de destino, não sendo
permitida a realização de mais inscrições no edital pelo mesmo candidato. Caso o estudante realize duas
inscrições para universidades diferentes, apenas a primeira inscrição será considerada e não haverá
estorno do valor pago pela segunda inscrição.
Devido à restrição de vagas, não há possibilidade de aplicar para 2 semestres de intercâmbio junto às
Instituições nos EUA, Canadá, Austrália e Portugal. Para os demais países, o estudante poderá se inscrever
para 2 (dois) semestres de mobilidade, caso tenha interesse, porém a pré-seleção e aceite para realização
de dois semestres dependerá do número de vagas e análise das instituições parceiras.
É obrigatória a participação do estudante em todas as reuniões de orientação previstas ao longo do
processo, o não comparecimento poderá acarretar o cancelamento da candidatura do estudante.
O candidato é responsável pelos dados pessoais contidos no formulário de inscrição, devendo informar à
PUCPR International quaisquer alterações necessárias nos dados pessoais durante o processo de inscrição
e aplicação.

3.6.
3.7.
3.8.

O estudante que possuir pendências financeiras deverá quitá-las ou negociá-las antes de sair em
intercâmbio, o não cumprimento dessa cláusula acarretará o cancelamento do programa de intercâmbio.
Despesas aéreas, com acomodação, seguro-viagem, alimentação e gastos pessoais são de responsabilidade
do estudante.
O candidato que deixar de cumprir as etapas e os prazos do processo terá sua candidatura
automaticamente cancelada.

IMPORTANTE: Estudantes que optarem por concorrer simultaneamente ao Edital de Intercâmbio Acadêmico e
demais editais do PUCPR International não precisarão efetuar o pagamento das duas taxas de inscrição, devendo
notificar o PUCPR International sobre a inscrição em ambos os programas.
a. Não será permitido o ingresso de estudantes de outros editais após o encerramento das inscrições do edital
do intercâmbio;
b. Os estudantes que tiverem interesse, poderão concorrer simultaneamente nos editais de dupla
diplomação e intercâmbio regular. Contudo, caso sejam pré-selecionados em ambos os editais, os
estudantes deverão indicar ao PUCPR International qual será a opção que seguirão com a aplicação, não
sendo possível reverter a escolha posteriormente.
Ao encerrar o período de inscrições, a PUCPR International iniciará o processo de ranqueamento dos estudantes
para as vagas ofertadas. Todos os estudantes inscritos no processo poderão acompanhar a divulgação da relação
dos estudantes pré-selecionados*, que será disponibilizada na página Experiência Internacional, no site da PUCPR,
no campo “Downloads”.
* A divulgação será realizada para a primeira inscrição, bem como edital de vagas remanescentes.
IMPORTANTE: Os estudantes que não forem pré-selecionados no edital, mas que atendem aos requisitos do edital,
serão notificados pelo email (informado no momento da inscrição) para realizarem o apontamento das
universidades de interesse para o edital de vagas remanescentes.
Os estudantes que não forem pré-selecionados no edital, poderão entrar em contato com o PUCPR International
pelo email intercambio@pucpr.br solicitando a devolutiva sobre a sua não-seleção.
4. COMPROVAÇÃO DE IDIOMA

A comprovação de proficiência em idioma estrangeiro é imprescindível para o programa de intercâmbio da PUCPR,
sendo um critério eliminatório caso o candidato não apresente a certificação antes do processo de ranqueamento
feito pela PUCPR International. É de responsabilidade do estudante a realização do agendamento e pagamento
dos testes de proficiência em línguas estrangeiras.

Para todas as certificações, o prazo de validade da certificação será de 02 anos considerando o período de
inscrição junto à instituição parceira.
4.1.

TOEFL E IELTS

Para universidades dos seguintes países: EUA, Canadá, Austrália e algumas instituições europeias, não serão
aceitos outros tipos de certificações além das certificações TOEFL iBT (mínimo 80) ou IELTS (mínimo 6.5).
Para as certificações TOEFL iBT ou IELTS, será necessário inscrever-se junto ao órgão responsável pela prova.
TOEFL iBT - https://www.ets.org/pt/toefl/test-takers/ibt/take/register
IELTS - https://www.britishcouncil.org.br/exame/ielts
Cada Universidade possui seu requerimento, podendo ser exigida pontuação superior à descrita acima, verificar o
as especificações das universidades parceiras no anexo 1 deste Edital.
Os candidatos inscritos para Universidades destes países deverão encaminhar o certificado do TOEFL iBT ou IELTS
por e-mail para intercambio@pucpr.br até 04/02/2022, com o título: “Resultado Teste de Proficiência – NOME
COMPLETO DO CANDIDATO”.
4.2. PUCPR IDIOMAS
Para os demais países, as certificações que atendam ao Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas
(CEFR), serão aceitas para o processo de seleção, podendo ser emitidas pelo PUCPR Idiomas ou demais escolas de
idioma. Os estudantes que optarem por realizar a certificação de idioma administrado pelo PUCPR Idiomas,
precisarão atender aos requisitos mínimos exigidos pelas instituições parceiras, não tendo flexibilização do nível
de proficiência.
O PUCPR Idiomas encaminhará os resultados dos testes para o PUCPR International para a pré-seleção dos estudantes, e o
certificado deverá ser retirado diretamente com o PUCPR Idiomas.

Estudantes que realizaram o teste em períodos anteriores, devem encaminhar o certificado para o e-mail
intercambio@pucpr.br
Para realizar o teste aplicado pelo PUCPR idiomas, é necessário inscrever-se online através do site:
PUCPR Idiomas – Faça a sua inscrição para o Teste para Intercâmbio PUCPR.
A sua inscrição para o teste com o PUCPR Idiomas será confirmada mediante o pagamento do boleto, gerado no ato da
inscrição on-line.

O não pagamento do boleto dentro do prazo, acarretará o cancelamento da inscrição para a prova.
Após o pagamento, entre em contato com o PUCPR Idiomas para o agendamento do teste.

IMPORTANTE: Para o processo de pré-seleção, não serão aceitos a certificação de curso e teste de suficiência
(PUCPR Idiomas).
1ª aplicação para certificação com PUCPR Idiomas
Período de Inscrições de 09/11/2021 a 01/12/2021
Valor da inscrição
R$ 269,00
Provas e entrevistas
10/12/2021
•
•

A primeira aplicação acontecerá exclusivamente na modalidade remota;
Para esta aplicação, valores da tabela vigente de 2021.

2ª aplicação para certificação com PUCPR Idiomas
Inscrições
de 11 de dezembro de 2021 a 09/02/2022
Valor da inscrição
R$ 149,00 (presencial) | R$ 299,00 (remoto)
Provas e entrevistas
18/02/2022
•
•

A modalidade da segunda aplicação está sob análise do PUCPR Idiomas e será informada no site do PUCPR Idiomas
Para esta aplicação, valores corrigidos para a tabela 2022.

Em caso de dúvidas sobre a certificação emitida pelo PUCPR Idiomas, entre em contato com a secretaria do PUCPR
Idiomas pelo email idiomas@pucpr.br ou pelo telefone 3271-2583
4.3.

OUTRAS ESCOLAS DE IDIOMAS

Certificados de comprovação de idioma emitidos por outras Escolas redigidos em língua inglesa ou na língua do
país, em papel timbrado, com carimbo da Instituição e assinatura do responsável, atestando o nível de idioma do
candidato, conforme o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR) com resultado de nível B1 ou
superior, conforme critérios da Instituição de Ensino Estrangeira.
A certificação precisa ter menos de 2 anos após emissão pela escola.
Os candidatos que apresentarem certificados de outras Escolas deverão encaminhar o documento por e-mail para
análise da Coordenação de Mobilidade Internacional para intercambio@pucpr.br até 04/02/2022.
IMPORTANTE: A inscrição para o processo seletivo do intercâmbio não garante sua inscrição para a prova de
idiomas com o PUCPR Idiomas.

5. ORIENTAÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO

5.1.

Os estudantes pré-selecionados ao intercâmbio serão convocados para a reunião de orientação obrigatória
para início do processo de candidatura junto à Universidade parceira.
5.2. O estudante é responsável por verificar no site da Universidade conveniada a oferta de cursos e disciplinas
compatíveis com a sua área de estudo, assim como o idioma em que as disciplinas são ministradas.
5.3. Após a pré-seleção, o estudante deverá montar um plano preliminar de estudos para o período do
intercâmbio, aprovado pelo coordenador de curso. Alterações no plano de estudos, antes ou durante o
programa de intercâmbio, deverão ser igualmente aprovadas pela Coordenação do Curso.
5.4. O estudante deverá atentar-se às comunicações feitas pela universidade parceira após a nomeação feita
pelo PUCPR International, devendo realizar os trâmites de aplicação conforme orientação da instituição
parceira.
5.5. O PUCPR International não tem competência para interferir nos processos e nos prazos de análise das
candidaturas por parte da Universidade conveniada. Não há prazo definido para as universidades parceiras
começarem a dar retorno sobre a aplicação dos estudantes, podendo variar de acordo com calendário
acadêmico e cronograma de análise de cada Instituição.
5.6. Algumas instituições oferecem alojamento próprio ou terceirizado para estudantes intercambistas; outras
indicam opções alternativas de acomodação. A escolha e o pagamento da acomodação utilizada durante o
intercâmbio serão de responsabilidade do estudante.
5.7. Imediatamente após receber a carta de aceite, o estudante deverá comunicar o PUCPR International.
5.8. Somente após o recebimento da carta de aceite o estudante deverá dar entrada no pedido de visto de
estudante no país de destino. Os processos relativos à obtenção do visto de estudos são de total
responsabilidade do estudante, bem como todas as providências e despesas para obtenção de documentos
exigidos durante o processo.
5.9. Estudantes que possuem dupla cidadania não precisam realizar o processo de obtenção do visto de
estudante para mobilidade na Europa.
5.10. Orientamos que o estudante realize a compra da passagem aérea ou qualquer outra aquisição relacionada
à viagem somente após o recebimento da carta de aceite e obtenção do visto de estudos.
5.11. O estudante aceito para intercâmbio terá seu status acadêmico alterado para “Saída por Intercâmbio” junto
à PUCPR, viabilizando a isenção de mensalidades durante o semestre de mobilidade*. Também não haverá
pagamento de mensalidades junto à Instituição conveniada. Contudo, poderá haver cobrança de taxas
administrativas semestrais, as quais variam em cada Instituição.
5.12. Estudantes aplicando via free mover não pagam mensalidade na PUCPR durante o semestre do intercâmbio
– desde que o plano de estudos seja autorizado pelo coordenador de curso – porém devem pagar pelos
créditos realizados na instituição de destino.

5.13. No caso de desistência do programa de intercâmbio, o estudante deverá comunicar imediatamente o
PUCPR International (intercambio@pucpr.br). Caso o estudante desista do intercâmbio após o recebimento
da carta de aceite, deverá justificar-se formalmente junto à PUCPR e a Universidade conveniada.
5.14. Não haverá a possibilidade do estudante que está durante o processo de candidatura “migrar” a aplicação
para o edital futuro. Neste caso, o estudante precisará realizar o cancelamento da inscrição no edital
vigente e realizar nova inscrição e concorrer a nova vaga em edital futuro.
*Considerar a semestralidade da PUCPR (de janeiro a junho ou de julho a dezembro).
IMPORTANTE: Ressaltamos que o processo acima descrito não assegura o aceite para a realização da
mobilidade. O aceite final é uma decisão da universidade parceira.

6. CRONOGRAMA DO EDITAL
DATA

DESCRIÇÃO

18/11/2021 Início das inscrições do programa de intercâmbio 2022/2

--

1ª e 2ª aplicação de testes - Prova PUCPR Idiomas

Prazo para candidatos que pretendem apresentar certificados de
outras Escolas - externas à PUCPR - (conforme especificações do
04/02/2022 item 4.3) encaminharem o documento por email para
Prazo para candidatos aplicando para EUA, Canadá e Austrália
enviarem o resultado dos testes de proficiência (TOEFL iBT, IELTS,
Outros)
07/02/2022 Encerramento das inscrições do programa de intercâmbio 2022/2
18/02/2022 Resultado da pré-seleção dos países EUA, Canadá e Austrália

07/03/2022 Resultado da pré-seleção dos demais países

OBSERVAÇÃO
--

Datas e modalidade conforme item 4.2
deste edital

Recebimento dos certificados por email
intercambio@pucpr.br para análise de
aceitação

-- A relação de estudantes pré-selecionados
será divulgada em nossa página no site da
PUCPR, no campo “Downloads”.
- Estudantes não selecionados, mas aptos
ao edital de vagas remanescentes serão
comunicados por email.
- Estudantes que não forem préselecionados, deverão nos contactar por
email para detalhes da não pré-seleção.

A definir

A definir

Reunião de orientação com estudantes pré-selecionados para o
edital 2022/2
*A não participação deverá ser justificada previamente por email
para o intercâmbio para análise
Reunião de orientação pré-partida com estudantes do edital
2022/2
*Participação obrigatória para os estudantes de todos os campi detalhes serão enviados por email

Reunião será realizada via
Microsoft Teams

Não há prazo definido para as universidades parceiras começarem a dar retorno sobre a aplicação dos estudantes,
podendo variar de acordo com calendário acadêmico e cronograma de análise de cada Instituição.
7. ETAPAS DO PROCESSO DE INTERCÂMBIO

Para facilitar no entendimento do processo de nomeação e candidatura, fizemos o seguinte fluxo para orientação
abaixo:

Período
de
Inscrição

Período
de
Pré -Seleção

Nomeações
de
Estudantes

Nesta etapa, o estudante precisa ficar atendo ao cronograma do edital,
realizando a inscrição dentro do prazo – efetuando o pagamento do boleto de
inscrição - e atendando-se ao prazo para apresentar a certificação de idioma.
(Escolas externas ou PUCPR Idiomas – certificações anteriores).

Após o encerramento do edital, a PUCPR International iniciará o período de
pré-seleção dos estudantes inscritos, fazendo a divulgação dos estudantes
aprovados no processo (1ª chamada e Vagas remanescentes).
Faremos a convocação dos estudantes para a 1ª Reunião de Orientação para
o início da preparação das documentações para aplicação junto à instituição
parceira.

A PUCPR International oficializará a nomeação dos estudantes junto as
parceiras (este processo é a formalização de que o estudante indicado foi
selecionado em nosso processo de mobilidade.

Período de
Aplicações

Aceite da
Instituição
Parceira

Pré - Partida

Durante o
Intercâmbio

Retorno à
PUCPR

Após a realização da nomeação junto às Instituições Parceiras, os estudantes
receberão os primeiros contatos da parceira sobre os documentos necessários
para aplicação/candidatura de intercâmbio no sistema da parceira.
Será necessário o preenchimento de alguns documentos PUCPR e os estudantes
serão orientados durante o processo de aplicação.
É de responsabilidade do estudante realizar o processo de candidatura junto
a parceira.

Após o aceite da Instituição Parceira o estudante iniciará efetivamente o
processo de aquisição de visto de estudos (exceto alunos com dupla cidadania), e
planejamento para saída do Brasil.
Durante este período, os estudantes serão convocados para a nossa Reunião
de Orientação Pré-Partida.

Antes da Pré-Partida, os estudantes precisarão nos encaminhar as cartas de
aceite recebidas da instituição parceira, para a que o status acadêmico sejam
alterados para Saída por Intercâmbio – o que viabilizará a isenção de
mensalidades na PUCPR durante o período de intercâmbio.
Os estudantes não devem realizar o trancamento de matrícula, nem o
pagamento da rematrícula e mensalidades.

Enquanto os estudantes estiverem em intercâmbio, é imprescindível a
comunicação com a PUCPR International, inclusive se houver alterações em
dados de contato.
Nós encaminharemos a comunicação sobre o retorno à PUCPR e os
procedimentos necessários ao retornar ao Brasil.
Não esqueça de nos enviar aquela foto bem bacana durante o programa

Ao retornar de seu intercâmbio, a PUCPR International realizará a reunião de
Orientação de Reentrada. Nesta reunião, orientamos a regularização do status
acadêmico dos estudantes e como se manter em contato com a
Internacionalização da PUCPR.

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS JUNTO AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
* As vagas descritas abaixo podem sofrer alterações devido a fatores como cancelamento ou atualização de convênio, reciprocidade no número de intercambistas ou mesmo questões
internas relacionas à universidade conveniada.
** As nomeações para EUA, Canadá e Portugal serão feitas exclusivamente para 1 semestre.
*** Os estudantes são responsáveis por verificar no site da Universidade conveniada a oferta de cursos e disciplinas compatíveis com a sua área de estudo, assim como o idioma em que as
disciplinas são ministradas. Estudantes interessados em cursar disciplinas ministradas em inglês em países cuja língua de origem não seja o inglês, devem se certificar de que tal instituição
oferta disciplinas em inglês de seu interesse. A não oferta do curso na Universidade selecionada, cancelará automaticamente a candidatura.
**** Na coluna “Observações”, especifica-se as instituições cujo convênio é para cursos restritos. Portanto, as instituições em que não há tal observação trata-se de acordo geral para
todas as áreas ofertas pela Instituição de destino, consultar site da Universidade.
**** Para Portugal, tratando-se de país de portuguesa, não há necessidade de comprovação de idioma. Exceto, o Instituto Superior Técnico de Lisboa e Universidade Católica do Porto –
sede Lisboa, conforme especificado abaixo.
Destacamos que os aceites as nomeações/aplicações feitas às universidades parceiras ficarão condicionadas a análise da universidade parceira

Curitiba, 16 de novembro de 2021

