


Oportunidades de Pesquisa para 
Estudantes Internacionais

O QUE É?

• O Programa de Pesquisa em Laboratórios e Grupos/Centros de
Pesquisa engloba a atuação profissional dentro dos diversos espaços
do Campus e áreas do conhecimento, com supervisão direta de
professores da PUCRS. Esse programa foi pensado e construído
exclusivamente para estudantes internacionais que queiram
aperfeiçoar sua carreira acadêmica durante uma experiência
internacional.



Vantagens e atrativos

• Período de duração flexível e conveniente para os alunos;

• Atividades pré-estabelecidas entre aluno e professor;

• Supervisão e acompanhamento próximo e constante;

• Foco na conquista de metas acadêmicas;

• Novas percepções e métodos aplicados na área de estudo;

• Recursos humanos, materiais e físicos de excelência disponíveis;



Requisitos

• Estar vinculado a uma instituição de ensino superior conveniada à 
PUCRS;

• Ter 18 anos completos;

• Apresentar passaporte válido;

• Cumprir os requisitos específicos do projeto escolhido.



Informações gerais importantes

• Segundo a legislação brasileira, a carga horária total máxima de atividades de estágio não
pode ultrapassar 6h/dia (30h/semana);

• O período mínimo/máximo exigido varia de acordo com cada projeto;

• As atividades a serem cumpridas serão combinadas com o professor coordenador antes
da vinda do aluno;

• Os requisitos linguísticos variam de projeto a projeto;

• As atividades são voluntárias, portanto não há previsão de auxílio financeiro;

• Após a aprovação do professor coordenador, a PUCRS emitirá uma carta de aceite e, com
ela, os alunos obrigatoriamente deverão solicitar visto de estudante junto à
representação consular mais próxima no seu país;

• O Escritório de Cooperação Internacional através da Mobilidade Acadêmica é o setor
responsável por estabelecer o contato entre aluno e o professor coordenador.



Passo a passo para participar

Escolher 
projeto e 
verificar 

requisitos

•http://www.pucrs.br/en/study-at-pucrs/academic-exchange/incoming-
students/international-internships/laboratories-research/

Enviar formulário, 
passaporte e 

termo

•http://www.pucrs.br/en/study-at-pucrs/academic-
exchange/incoming-students/international-internships/laboratories-
research/

Aguardar contato 
entre Escritório 
Internacional e 

professor

•Aqui o professor manifestará se há vaga disponível e se 
o aluno atende aos requisitos mínimos.

Combinar 
atividades e 

detalhes direto c/ 
o professor

•Após estas definições, será emitida 
uma carta de aceite pela Escritório 
Internacional.



Links úteis

• Site da PUCRS: www.pucrs.br/en

• Site Mobilidade Acadêmica (documentos, formulários e informações 
gerais): https://bit.ly/2HeRisi

• E-mail para contato e envio de candidaturas: mobilidade.in@pucrs.br

• Facebook da PUCRS: facebook.com/pucrs

• Facebook Mobilidade Acadêmica: faceboook.com/pmapucrs
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