Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais

EDITAL ARII 004/2016
THE HAGUE SUMMER SCHOOL 2016
Estão abertas as inscrições para seleção de 2 (dois) estudantes de graduação da PUC-SP para
participar, com bolsas parciais, do programa The Hague Summer School 2016, promovido pela The
Hague University of Applied Sciences (Haia, Holanda), conforme condições e requisitos abaixo.

1. Apresentação
The Hague Summer School é um programa que pretende aproximar os participantes de questões
globais, por meio de diversos ângulos, numa perspectiva multidisciplinar. Em 2016, o tema central
será a “água”.

2. Estrutura
Serão realizados dois programas, cada um de duas semanas de duração, e os participantes
devem cursar o módulo geral e escolher um módulo eletivo. As datas dos programas são:
Programa 1: 04 a 15 de julho de 2016
Programa 2: 18 a 29 de julho de 2016

3. Módulos
Programa 1 (04 a 15/07/2016)

Programa 2 (18 a 29/07/2016)

(manhã) Módulo Geral

(manhã) Módulo Geral

Global trends

Change and Innovation

(tarde) Módulos Eletivos (escolher 1)

(tarde) Módulos Eletivos (escolher 1)

Cyber security and safety management

Human rights, security and development

Entrepreneurship in the next economy

Flood Protection: The Dutch blueprint

Business and Peace

Nudging

Designing a digital country

4. Número de bolsas parciais
2 (duas), distribuídas da seguinte forma:
 1 (uma) bolsa parcial para o Programa 1
 1 (uma) bolsa parcial para o Programa 2

5. Cobertura da bolsa parcial
Isenção de pagamento da taxa acadêmica (tuition fee)
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6. Itens a serem cobertos pelos participantes
a.

600 euros (referentes a acomodação, atividades culturais e sociais promovidas pelo
Programa e almoços de 2ª a 6ª feira)

b.

Livros

c.

Passagens aéreas

d.

Seguro médico internacional válido durante o período de permanência no exterior

e.

Refeições não incluídas no programa

f.

Demais despesas pessoais

7. Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição (1º semestre/2016), regularmente matriculado na PUC-SP, entre
o 4º e o penúltimo período (inclusive) de curso de graduação da PUC-SP
b. Apresentar bom rendimento escolar (preferencialmente com média geral simples superior a 7,5,
sem aproximação)
c. Possuir condições de arcar com as despesas indicadas no item 6
d. Possuir domínio da língua inglesa

8. Documentos necessários para inscrição
a. Ficha de inscrição preenchida e assinada, com uma foto 3x4
b. Carta de motivação, em inglês, de 400 palavras, apresentando as razões de candidatura ao
programa The Hague Summer School 2016
c. Relatório de desempenho acadêmico do Portal Acadêmico, com todas as notas obtidas até o 2º
semestre de 2015*
*Para candidatos que ingressaram por transferência, suficiência ou reopção, ou que tiveram
aproveitamento de estudos, também é necessário apresentar o histórico escolar emitido pela SAE.

d. Curriculum vitae, em inglês
e. Comprovante de domínio da língua inglesa (por exemplo: certificados emitidos por centro de
idiomas, certificados oficiais ou documento emitido por professor de língua inglesa, indicando o
nível do candidato)
f.

Comprovante de matrícula do 1º semestre/2016 em curso de graduação da PUC-SP (entre o 4º
e o penúltimo período do curso)

g. Carta de recomendação acadêmica de um professor da PUC-SP, em português, devidamente
assinada, entregue em envelope lacrado ou enviada pelo seu emitente em formato .pdf ou .jpg
ao e-mail dci-arii@pucsp.br
h. Declaração de capacidade de arcar com despesas indicadas no item 6, com firma reconhecida
da pessoa que arcará com tais gastos ou acompanhada de cópia de documento de identificação
de quem a assinou (Anexo III)

9. Processo de seleção
1ª fase: Análise dos documentos listados no item 8. Serão convocados para a 2ª fase
(entrevista) até 6 (seis) estudantes.
2ª fase: Entrevista, em inglês e em português, com representante(s) da ARII.
_______________________________________________________________________________

Rua Monte Alegre, 984 - Perdizes - São Paulo - SP - (11) 3670-8011 - dci-arii@pucsp.br - www.pucsp.br/arii

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais

10. Critérios de seleção
A seleção dos candidatos levará em conta a análise da documentação apresentada, domínio da
língua, motivação e a contribuição que o programa trará para sua área de atuação.

11. Calendário
ETAPA

PERÍODO

Entrega de documentos à ARII

Até 02/05/16 (2ª feira)

Convocação para 2ª fase (por e-mail)

04/05/2016 (4ª feira)

Entrevistas (em português e em inglês)

05/05/2016 (5ª feira)

Resultado da seleção (por e-mail e no mural da ARII)

06/05/2016 (6ª feira)

Confirmação da participação e entrega da cópia do passaporte válido
(somente para os selecionados)

Até 09/05/2016 (2ª feira),
na ARII

Preenchimento do formulário de inscrição no site da Hague University of
Applied Sciences, envio do comprovante de seguro médico internacional
e pagamento da taxa de 600 euros (cartão de crédito internacional ou
transferência bancária)

Até 13/05/2016 (6ª feira)

12. Entrega dos documentos
Local: PUC-SP / Campus Perdizes
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais – ARII
Rua Monte Alegre, 984 - Sala P-67 (1º andar – Edifício Cardeal Mota)
Horário: das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e recessos)

13. Observações
a. Informações sobre o programa e o conteúdo dos módulos estão disponíveis no Anexo I.
b. A realização do programa está sujeita a número mínimo de participantes. Os candidatos
estão cientes das condições gerais do programa, descritas no Anexo II.
c. A acomodação dos participantes do programa será no “The Student Hotel”. Mais
informações podem ser obtidas no site http://www.thehagueuniversity.com/the-haguesummer-school/life-at-the-summer-school/accommodation-at-summer-school.
d. Candidatos não selecionados por meio do presente Edital podem participar do programa
The Hague Summer School 2016 mediante pagamento do valor integral (1.499 euros –
programa de 2 semanas), realizando a inscrição diretamente no site da IES holandesa,
até 15/05/2016.

São Paulo, 18 de abril de 2016
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FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO
THE HAGUE SUMMER SCHOOL 2016
EDITAL ARII 004 / 2016
Nome: ____________________________________________________________________
RA: ___________________
Turno: ( ) matutino

(

Curso: ________________________________________

) vespertino (

FOTO
3x4

) noturno

Período: _____º semestre
Média acadêmica: _____
Endereço: _________________________________________________________________
CEP: ____________________

Cidade/Estado: _________________________________

Telefone: ( ___ ) _________________________

Celular: ( ___ ) _____________________

E-mail: ________________________________________
RG: __________________________

CPF: _____________________________________

Passaporte: ______________________

Válido até: _____ /_____ /_____

Data de nascimento: _____ /_____ /_____
É bolsista na PUC-SP? Não (

)

Programa de interesse: Programa 1

Sim (
(

)

) Modalidade:______________________________
Programa 2 (

)

Módulo eletivo de interesse (indique 2, em ordem de preferência, de acordo com o programa escolhido:
1º: ________________________________________________________________________________
2º: ________________________________________________________________________________

Declaro que preencho os requisitos e estou de acordo com o Edital ARII 004/2016 –
The Hague Summer School 2016 e seus respectivos anexos.

São Paulo, ____ de ______________ de 2016

___________________________________________
(assinatura)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais
COMPROVANTE DO CANDIDATO

FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO “THE HAGUE SUMMER SCHOOL 2016”
Nome: ___________________________________________________________________
Data: ____ / 0__ /2016

Visto ARII: ________________________________
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