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OPORTUNIDADE DE BOLSA 
 

 

 

University of Cologne, Alemanha 

(Universität zu Köln) 

Summer School  

23 de julho – 10 de agosto 2018 

 

 
Challenges and Opportunities for a Multilingual Society – Movement, 

Migration, Languages, Psychology, and Education 

(http://www.portal.uni-koeln.de/6881.html) 

 
 

Inscrições na CCCI: 05/03/2018 até 19/03/2018 (16:00) 
 

 
Idioma oficial do programa: Inglês. 
 
Benefícios da bolsa: Curso; acomodação (Hostel Köln - http://www.hostel.ag/); 
 excursões; transportes na cidade (city pass). 
 ATENÇÃO: A bolsa NÃO cobre despesas com passagem aérea; 
  seguro saúde; alimentação; e despesas pessoais. 
 
Podem participar:  

 

Alunos de graduação: previsão de formatura 2018.1 e 2018.2. 
Alunos de mestrado (acadêmico & Profissional): 1º ano do curso. 
ATENÇÃO: Antes de fazer a sua inscrição observe a temática do curso. 

 
Processo de seleção:  

 

A seleção para essa oportunidade de bolsa acontecerá em 2 fases.  
 

1a) seleção PUC-Rio conduzida pela CCCI - até 3 candidatos serão selecionados.  
Resultado do processo de seleção PUC-Rio: 26 de Março. 
 

2a) seleção final conduzida pela University of Cologne. 
Resultado final do processo de seleção: 30 de Abril. 

  

http://www.portal.uni-koeln.de/6881.html


1ª FASE:  

 
Procedimentos para inscrição: 
 

. Inscrição CCCI: 05 de março a 19 de março (16:00h). 

. 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 20 de março. 

 

Documentação para inscrição na CCCI 
 

. PUC-Rio/CCCI application form (solicitar por email); 

. Copy of passport; 

. Documentation of English language proficiency (options): IELTS: 6.0 // TOEIC: 750 //  
  TOEFL (IBT): 90 // The University of Michigan, English Certificate of Proficiency //  
  Cambridge First Certificate: minimum grade B. 
. Copy of transcripts/diplomas; 
  Histórico: cópia da versão oficial emitida pela DAR modelo simples em Português. 
. Statement of purpose (one A4 page, typed, double spaced, max. 400 words); 
. 1 Letter of recommendation – (recomendável usar formulário CCCI - solicitar por email); 
. CV/resume; 
. Documents of other academic activities developed (optional); 
. If the applicant is a scholarship holder, proof of the scholarship. 

 
2ª FASE:  

 

Os alunos selecionados para a 2ª fase devem enviar os documentos relacionados 
abaixo digitalizados, até 31 de março, diretamente para a University of Cologne.  

 
. University of Cologne application form (solicitar por email); 
. Nomination letter of the home university (a CCCI irá fazer a nomeação oficial); 
. CV; 
. Transcript of records for the previous two semesters; 
. Statement of purpose (no more than a single A4 page); 
. English certificate. 
 
Selection criteria 
 

. Grade point average of the university course; 

. Grade point average of the English proficiency certificate; 

. Quality of the letter of motivation; 

. Relevant extra curricular activities. 
 

Mais informações: 
Daniel Castro – Assessor para alunos de programas de Curta Duração 
CCCI - Coordenação Central de Cooperação Internacional 
Ed. Pe. Leonel Franca, 8° andar; 
Telefones: 3527-1577 e 3527-1578 (ramal: 3) 
E-mail: curtaccci@puc-rio.br 

mailto:curtaccci@puc-rio.br

