
 

Fundação Carolina 
Programa de Jóvens Líderes Iberoamericanos 

2018 
 

 
 

Inscrições: 28 de Maio – 08 de Junho 
 

 

Podem participar/critérios de eligibilidade:  
- Estudantes de graduação recém formados (2017-1 e 2017-2) 
- Idade máxima: 27 anos 
- Os candidatos devem estar entre os 20% melhores do seu departamento 
- Espanhol intermediário 
- Comprovadas habilidades sociais e de liderança 
 

 

Benefícios da bolsa: 
Viagem para a Europa, acomodação com pensão completa, 

gastos acadêmicos e deslocamentos durante o programa para  
Madri, Santiago de Compostela, Bruxelas e Salamanca. 

 

Data de Realização do Programa: 23 de setembro a 05 de outubro de 2018. 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A CONVOCATÓRIA 
 

Descrição do Programa: Este Programa foi criado com o objetivo de reforçar os laços entre jovens formados que 
tenhamo potencial de líderes nos seus países, no intuito de gerar redes de colaboração na futura carreira profissional, 
política e social deles. Desta forma, poderão comprovar o quanto a Comunidade Ibero-Americana é cada vez mais vital, 
um espaço privilegiado para desenvolver iniciativas de cooperação em rede. 
 

Processo de Seleção: 
1ª ETAPA: Seleção CCCI/PUC-Rio. A PUC-Rio indicará até três candidatos, que serão selecionados com base na 
documentação apresentada (não haverá entrevista). Resultado do processo de seleção PUC-Rio: 14 de junho. 
2ª ETAPA: Seleção Comitê Fundação Carolina e representantes do programa. 
 

Processo de Inscrição - Documentos Necessários: 
Enviar os documentos por e-mail para curtaccci@puc-rio.br (formato PDF). 
Não serão aceitos documentos entregues na CCCI. 
 

� Taxa de inscrição:  
 R$50,00 – SOMENTE alunos bolsistas Ação Social, Filantrópico e PROUNI. 
 R$100,00 – alunos regulares e demais alunos bolsistas. 

O boleto para pagamento será enviado por email após o recebimento de todos os documentos para inscrição.  
O vencimento do boleto será 11 de junho. 

� Formulário de inscrição fornecido pela CCCI (download); 
� 01 carta de recomendação em português de professores/pesquisadores do seu departamento ou área de estudo - 

sem a necessidade de apresentação de um plano de trabalho ao professor (download);  
� Carta de apresentação em Espanhol (máximo 2000 palavras) abordando: 

- Interesse do candidato no programa. 
- Objetivos profissionais para médio e longo prazo e como espera que o programa contribua para atingi-los. 
- Responder as perguntas: 
 a. O que é liderança para você? Quais são as principais qualidades que, no seu juízo, deve ter um líder? 

b. O que sugere e qual é para você a importância dos conceitos de empreendedorismo e de inovação? 
� Cópia do diploma oficial (ou comprovante que está sendo tramitado)* 
� Cópia do histórico escolar* 

* não é necessária a tradução para o Espanhol 
� Curriculum Vitae (Português e Espanhol) com foto 3x4 
� Comprovantes de outras atividades acadêmicas desenvolvidas (opcional); 
� Cópia do passaporte – página de identificação apenas. O aluno precisa estar com o passaporte válido por pelo 

menos 6 meses na data de embarque para o intercâmbio. 
 

Mais Informações:  
Coordenação Central de Cooperação Internacional – CCCI 

Ed. Pe. Leonel France, 8º andar 
Daniel Castro: curtaccci@puc-rio.br 

 


