PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE JANEIRO

OPORTUNIDADE DE BOLSA

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
22 de junho a 02 de agosto 2019
INSCRIÇÕES NA CCCI: 03 de dezembro 2018 até 25 de janeiro de 2019 (16h)
CONFIRA AS OPÇÕES DE CURSOS EM:
http://www.uio.no/english/studies/summerschool/
(14 opções de cursos em diversas áreas do conhecimento)

RESTRIÇÃO: Cursos de mestrado (Master's courses) não incluídos
INFORMAÇÕES SOBRE A BOLSA - PROCESSO DE SELEÇÃO
. Benefícios da bolsa: A bolsa cobre os custos com o curso, acomodação, pacote de alimentação,
excursões e seguro saúde. Passagem aérea, gastos pessoais, etc., não incluídos.
. Quantidade de vagas: 4
. Podem participar: Exclusivo para alunos de GRADUAÇÃO (todos os cursos);
A partir do 3º período (40 créditos cursados na PUC até 2018.2);
CR: superior a 7,0 e entre os 50% melhores estudantes do seu departamento.
. Inscrição CCCI: 03 de dezembro de 2018 a 25 de janeiro de 2019 (16h).
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.
Taxa de inscrição: 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 5 dias úteis após o recebimento da inscrição.

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

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NA CCCI
. PUC-Rio/CCCI application form – formulário CCCI
. Copy of passport
. Documentation of English language proficiency (options): TOEFL (IBT): 60 // IELTS: 5 //
The University of Michigan, English Certificate of Proficiency // Cambridge: FCE, CAE, CPE.
. Transcript (copy)
Apresentar cópia do histórico da PUC (DAR) modelo simples em Português
. Statement of purpose (one page, typed, double spaced, max. 400 words)
. Letter of recommendation – formulário CCCI
. CV/resume
. Documents of other academic activities developed (optional);
. If the applicant is a scholarship holder, proof of the scholarship;
. Norwegian documentation, for applicants to Norwegian language courses levels 2-4
Resultado do processo de seleção: 01 de fevereiro de 2019.
Considerações:
. Não haverá entrevista. Entretanto os candidatos poderão ser convidados a demonstrar
proficiência no idioma Inglês.
. Os 04 candidatos selecionados precisarão solicitar a tradução OFICIAL do histórico PUC.
Maiores Informações:
Daniel Castro – Assessor para alunos de curta duração
Telefones: 3527-1577 / 1578 / 2322 / 2336
E-mail: curtaccci@puc-rio.br ou curtainf-ccci@puc-rio.br
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