PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE JANEIRO

OPORTUNIDADE DE BOLSA

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
23 de julho a 10 de agosto de 2018
CONFIRA AS OPÇÕES DE CURSOS EM:
http://www.bcu.ac.uk/international/summer-school
RESTRIÇÃO: O CURSO DIAMOND GRADING
CONTEMPLADO PELA BOLSA

NÃO É

Inscrições CCCI: 20 de abril a 07 de Maio (16h)
Quantidade de vagas: 2 (EXCLUSIVO PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO).
Idioma oficial do programa: Inglês
Benefícios da bolsa:
Curso; acomodação, pacote de alimentação (café da manhã e almoços de segunda a
sexta-feira), Participação nas atividades culturais previstas no programa (incluindo visitas
a Londres, Stratford-upon-Avon e Oxford); transfers do/para o aeroporto.
Processo de seleção:
A seleção para essa oportunidade de bolsa acontecerá em apenas 1 fase conduzida pela
CCCI/PUC-Rio.

Rua Marquês de São Vicente, 225
Ed. Pe. Leonel Franca, 8º andar
CEP 22.453-900 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel/Fax. (55-21) 3527-1577 / 3527-1094
http://www.puc-rio.br/ccci/ E-mail: curtaccci@puc-rio.br

CCCI
Coordenação Central de Cooperação Internacional
International Programs Central Coordination Office

Procedimentos para inscrição:
. Inscrição CCCI: 20 de abril a 07 de maio (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 08 de maio.
Documentação para inscrição na CCCI:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Formulário de inscrição CCCI próprio para o programa (download);
Carta de apresentação/motivação – em Inglês (máx. 2000 palavras);
Histórico Escolar atualizado (DAR – modelo simples);
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);
Comprovantes de outras atividades acadêmicas desenvolvidas (opcional);
Comprovante de inglês intermediário-avançado: B2 ou superior;
Não é necessário comprovante de TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, ou similar.
Se bolsista, comprovação do tipo de bolsa;
Curriculum Vitae com foto (3x4);
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.

Considerações: Não haverá entrevista. Entretanto os candidatos poderão ser
convidados a demonstrar proficiência no Inglês.
Resultado do processo de seleção: 11 de maio.

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 e curtainf-ccci@puc-rio.br

