EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA INTERNATIONAL LA SALLE SUMMER
ACADEMY 2021: RESPONDING TO NEW GLOBAL DYNAMICS.

A Mobilidade Acadêmica, do Escritório de Cooperação Internacional, com o objetivo de
selecionar 2(dois) estudantes de cursos de graduação da PUCRS, aptos a participar do
INTERNATIONAL LA SALLE SUMMER ACADEMY 2021: RESPONDING TO NEW GLOBAL
DYNAMICS, da Universidad de la Salle, Colômbia, estabelece as seguintes normas e
procedimentos:
1. Orientações Gerais
2. Inscrições e Seleção
3. Resultados
4. Inscrição na Universidade Conveniada
5. Cronograma
1. ORIENTAÇÕES GERAIS
1.1

Diante das incertezas e circunstâncias geradas pela pandemia do COVID-19 quanto

às atividades e calendários acadêmicos das universidades parceiras no exterior, os
números de vagas, prazos e orientações de candidatura estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
1.2

As normas para a seleção de candidatos ao INTERNATIONAL LA SALLE SUMMER

ACADEMY 2021: RESPONDING TO NEW GLOBAL DYNAMICS devem ser consideradas
conforme cronograma da edição em vigor.
1.3

O número de vagas disponível neste edital é de 2 (duas) vagas.

1.4

Neste edital serão selecionados dois alunos que serão contemplados com 1 (uma)

bolsa (para cada aluno) com inscrição e acesso gratuito ao curso. Demais alunos
interessados que desejem se inscrever podem participar, mas o curso terá o custo de U$
420,00
1.5

Os 2 (dois) alunos selecionados deverão escolher apenas uma opção dos cursos

oferecidos;
1.6

Os cursos possuem carga horária de 40 horas, serão ministrados na língua inglesa

e os temas e horários (horário do Brasil) estão descritos abaixo:


Defining strategies in the post-COVID era: the role of innovation ecosystems (15 25 de junho de 2021, 16h-20h)



Digital Ethics: global citizenship in a connected world (15 - 25 de junho de 2021,
10h-14h)



Biodiversity and Biomonitoring: promoting the survival of Life on the Planet (6 - 16
de julho de 2021, 10h-14h)



The Role and Influence of Mass Media in Society (6 - 16 de julho de 2021, 10h14h)



An orientation for diverse work settings: multiculturalism, transnational mobility
and global engagement (6 - 16 de julho de 2021, 16h-20h)

1.7

É de responsabilidade do aluno verificar se os horários dos cursos não irão conflitar

com os horários de aula na PUCRS.
1.8

Fica a cargo do (a) aluno (a) verificar com a sua coordenação de curso na PUCRS

se o curso poderá ou não ser aproveitado dentro do seu respectivo programa curricular.
1.9

Durante a realização do curso, o (a) aluno (a) deverá permanecer matriculado (a)

na PUCRS.
1.10

O (a) candidato (a) que não cumprir uma das etapas do processo estará

automaticamente desligado do mesmo.
1.11

Todas as providências e despesas para obtenção de documentos exigidos por este

processo ou pela Instituição de destino ocorrerão por conta do candidato.
1.12

Os candidatos podem ter acesso à nota recebida na etapa da prova de proficiência,

mediante solicitação por e-mail “edu” para mobilidade.out@pucrs.br. Os casos omissos
deste edital serão resolvidos pela Mobilidade Acadêmica.
1.13

Não há possibilidade de solicitar revisão da prova de proficiência, em hipótese

alguma.
1.14

Esclarecimentos que se façam necessários poderão ser obtidos junto ao Escritório

de Cooperação Internacional da PUCRS pelo e-mail para mobilidade.out@pucrs.br.
IMPORTANTE: as normas aqui referidas tratam de um processo de seleção para
a vaga disponibilizada à PUCRS pelo laboratório da universidade conveniada. A resposta
final caberá à Instituição conveniada, mediante envio de documento de aceite.
2 INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
2.1

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
 Estar matriculado (a) em curso de graduação da PUCRS e permanecer matriculado

(a) durante todo o período do curso.
 Ter cursado, no mínimo, 20% de seu curso no momento da inscrição deste processo
(conferir no atestado de disciplinas cursadas).

 Ter coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 7,0 (atestado de
disciplinas cursadas)
 Ter idade mínima de 18 anos completos até 18 de maio de 2021.
 Ser brasileiro (a) ou ter nacionalidade brasileira.
 Ter fluência no idioma inglês exigido para a realização do curso.
2.2

DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
É de total responsabilidade do (a) aluno(a) verificar as informações

fornecidas na documentação entregue durante o processo de inscrição. O
formulário de inscrição será o documento de referência para as etapas do edital.
Para inscrever-se no edital
mobilidade.out@pucrs.br

, o (a) candidato (a) deverá enviar para o e-mail

até às 12h do dia 24 de Maio de 2021, os documentos

descritos abaixo:


Formulário de Inscrição com Foto 3x4 devidamente preenchido em computador
(http://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/estude-no-

exterior/formularios ).
 Atestado de Disciplinas Cursadas atualizado (emitir no portal do aluno).
 Cópia Colorida do Passaporte (página de identificação) válido. OBS.: Não será
aceito passaportes expirados, agendamento ou data de emissão de passaporte.
 Comprovante de Proficiência na língua estrangeira, caso o (a) aluno (a) já
possua resultado em provas oficiais (recomenda-se TOEFL, IELTS.) para Língua Inglesa.
Os candidatos que não possuírem certificado internacional de proficiência na língua
estrangeira poderão realizar a prova aplicada pela PUCRS, conforme consta no
cronograma deste edital. Será considerado proficiente para fins de SELEÇÃO DA PUCRS
o (a) candidato (a) que atingir grau mínimo 7,0 na prova de língua estrangeira. O (a)
candidato (a) com nota inferior a 7,0 será eliminado (a) do processo seletivo. Os
candidatos

podem

solicitar

a

nota

da

prova

por

e-mail

“edu”

para

mobilidade.out@pucrs.br em até 48h após a divulgação dos resultados e não poderão
solicitar revisão ou acesso à prova.
2.3

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
O coeficiente de desempenho no processo de seleção dos candidatos constará dos

seguintes itens e critérios:



Coeficiente de rendimento acadêmico (60%), conforme consta no Atestado de

Disciplinas Cursadas, emitido no portal do aluno.
 Prova de proficiência (40%)

Especificações:
A Comissão de Avaliação para o processo de seleção será composta por membro
(s) da equipe do Escritório de Cooperação Internacional.
3 RESULTADOS DA SELEÇÃO
3.1 DIVULGAÇÃO
Os

resultados

finais

serão

divulgados

no

Portal

Internacional

(http://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/) na data indicada no cronograma
(item 5).
IMPORTANTE: É de responsabilidade de cada candidato (a) verificar se foi
selecionado (a) e atentar ao prazo para confirmação de ocupação de vaga. A
PUCRS

e o Escritório de Cooperação Internacional não enviarão e-mail

informando sobre o resultado da seleção.

3.2 CONFIRMAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE VAGA
Após a divulgação dos resultados, os candidatos deverão enviar e-mail para
(mobilidade.out@pucrs.br), para confirmação da vaga, através do endereço eletrônico
“edu”, conforme o prazo estabelecido no cronograma deste edital (ver item 5). A não
confirmação de interesse no prazo indicado implica a desistência da vaga.
Caso desista do curso após ter confirmado a ocupação da vaga, o (a) candidato (a)
deverá informar à Mobilidade Acadêmica (mobilidade.out@pucrs.br), de imediato,
através do e-mail “edu”.
a)
5

CRONOGRAMA

18/05/2021

Abertura do Processo de inscrição

24/05/2021

Encerramento das inscrições: data limite para envio dos documentos
(conforme item 2.2) por e-mail para mobilidade.out@pucrs.br, até às
12h. Não serão aceitas inscrições após este horário.

Provas de Proficiência (online)
28/05/2021

Horário: a definir
Acesso: instruções serão enviadas aos inscritos no edital por e-mail
após o dia 24/05.

31/05/2021

Divulgação da lista dos alunos
selecionados e suplentes no Portal
Internacional
http://www.pucrs.br/internacional/mobilidadeacademica/estude-no-exterior/editais/.

31/05/2021,
até 17h

Confirmação de ocupação de vaga dos alunos selecionados e suplentes,
por e-mail para mobilidade.out@pucrs.br

A partir de
01/06

Escritório inscreve alunos no Portal da Universidad La Salle

Porto Alegre, maio de 2021.
Escritório de Cooperação Internacional
Mobilidade Acadêmica
PUCRS

