PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE JANEIRO

“BOLSA FUBIS”
Bolsa Ernst-Reuter-Gesellschaft e.V.
(Association of Friends, Supporters, and Alumni of Freie Universität Berlin e.V.)

Freie Universität Berlin - FUBiS
INSCRIÇÕES: 28/08/2017 a 11/09/2017 (16:00)
(EXCLUSIVO PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO)
Oportunidade de bolsa de estudos: programa FUBiS Term I 2018. Possibilidade de curso de
alemão para estrangeiros ou uma das disciplinas eletivas em temas diversos.
Confira as opções de cursos em:
http://www.fubis.org/2_prog/term_1/index.html
Detalhes quanto a bolsa e formulário de inscrição:
http://www.fubis.org/news/stipendien.html
O programa acontecerá entre os dias 03 e 25 de Janeiro de 2018.
Benefícios da bolsa: curso, excursões, seguro saúde, parte das despesas relacionadas à passagem
aérea, acomodação e custos pessoais, no período da estadia em Berlim.
Valor total da bolsa EUR$2.500.

Pré-requisitos:
- Ser cidadão da américa latina;
- Ser aluno de graduação da PUC-Rio;
- Ter cursado pelo menos 1 ano da graduação ou 40 créditos;
- Inglês intermediário – apenas para as disciplinas eletivas.
- Excelente coeficiente de rendimento acadêmico (CR)
Processo de seleção:
. A seleção para essa oportunidade de bolsa acontecerá em 2 fases.
1a) seleção PUC-Rio conduzida pela CCCI - até 10 candidatos serão selecionados
Resultado do processo de seleção PUC-Rio: 20 de setembro.
2a) seleção final conduzida pela FUBiS
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Documentação para inscrição na CCCI
1.
2.
3.
4.

Formulário de inscrição FUBiS próprio para o programa (*)
Formulário de inscrição CCCI próprio para programas de bolsa de curta duração (*)
Currículo Vitae em inglês;
Uma carta de recomendação em inglês
Caso os candidatos optem por usar o modelo CCCI, este deve ser solicitado por email (*) e
encaminhado para o professor que irá fornecer a recomendação. Cabe ao professor decidir
quanto a devolver a recomendação preenchida para o aluno, ou encaminhá-la diretamente
para a CCCI, por email (curtainf-ccci@puc-rio.br).
5. Histórico Escolar atualizado – obtido na DAR (modelo simples - não é necessária a tradução);
6. Confirmação da matricula (cópia da carteira de estudante);
7. Se bolsista, comprovação do tipo de bolsa;
8. Certificados de proficiência em idiomas (opcional);
9. Comprovantes de outras atividades acadêmicas desenvolvidas (opcional);
10. Cópia do passaporte – página de identificação apenas
Candidatos com passaporte expirado ou sem passaporte devem requerer o passaporte na
Polícia Federal e anexar o protocolo de solicitação à candidatura.
(*) solicitar por email: curtainf-ccci@puc-rio.br

Procedimentos para inscrição:
INSCRIÇÕES: 28/08/2017 a 11/09/2017 (16:00)
. Enviar todos os documentos solicitados por e-mail para curtainf-ccci@puc-rio.br
no formato PDF. Não serão aceitos documentos entregues na CCCI.
. Taxa de inscrição: R$100,00 – alunos regulares
. Taxa de inscrição: R$50,00 – alunos bolsistas Ação Social, Filantrópico e PROUNI.
O boleto para pagamento será enviado por email após o recebimento de todos os
documentos para inscrição.
Vencimento dos boletos: 13 de Setembro.
Considerações:
. EXCLUSIVO PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO
. Não haverá entrevista, entretanto os candidatos poderão ser convidados a
demonstrar proficiência no idioma.
. Recomendável: alemão elementar

Para maiores informações e formulários, enviar um
e-mail com o assunto “Bolsa FUBiS” para
curtainf-ccci@puc-rio.br
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