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EDITAL ARII 013/2016 
 

BOLSA CET - BRAZILIAN STUDIES - 2º SEMESTRE/2016 
  

Estão abertas as inscrições para seleção de até 8 (oito) estudantes da PUC-SP, de graduação ou pós-
graduação stricto sensu, para participar do programa Brazilian Studies – 2º semestre/2016, realizado pelo 
Departamento de Economia da PUC-SP em parceria com o CET Academic Programs (EUA), conforme 
condições e requisitos abaixo. 
  

1. Apresentação 

O programa Brazilian Studies é um curso de extensão composto por módulos ministrados em 
língua inglesa, destinado a estudantes (estrangeiros e brasileiros), interessados em conhecer e 
aprofundar seus conhecimentos sobre questões sociais e políticas do cenário brasileiro.  

 

2. Módulos 
Current Social Issues in Brazil (45 horas): 09/08 a 22/11/2016  
                                                        Aulas às 3as feiras, das 14h às 17h 

Brazilian Politics and Society (45 horas):   11/08 a 17/11/2016 
                                    Aulas às 5 as feiras, das 14h às 17h 

 

3. Benefício da bolsa 

Isenção do pagamento da semestralidade do módulo integrante do programa Brazilian Studies – 
2º semestre/2016 

 

4. Quantidade de bolsas 

4 (quatro) bolsas para cada módulo, distribuídas, preferencialmente, da seguinte forma: 

 Current Social Issues in Brazil 

a. 2 (duas) bolsas para estudantes de graduação em Ciências Econômicas 

b. 2 (duas) bolsas para estudantes de outros cursos de graduação ou pós-graduação 
stricto sensu 

 Brazilian Politics and Society 

c. 2 (duas) bolsas para estudantes de graduação em Ciências Econômicas 

d. 2 (duas) bolsas para estudantes de outros cursos de graduação ou pós-graduação 
stricto sensu 

  

5. Cobertura da bolsa parcial 

Isenção de pagamento da taxa acadêmica  (tuition fee) 

 

6. Requisitos 

a. Estar, no momento da inscrição (2º semestre/2016), regularmente matriculado na PUC-SP, a 
partir do 3º período (inclusive) de curso de graduação da PUC-SP ou em programa de pós-
graduação stricto sensu 

b. Apresentar bom rendimento escolar (preferencialmente com média geral simples superior a 7,5) 

c. Possuir domínio da língua inglesa 

 

7. Documentos necessários para inscrição 

a. Ficha de inscrição preenchida e assinada, com uma foto 3x4 
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b. Carta de motivação, em inglês, apresentando as razões de candidatura ao programa Brazilian 
Studies – 2º semestre/2016 

c. Relatório de desempenho acadêmico do Portal Acadêmico, com todas as notas obtidas até o 1º 
semestre de 2016*  

*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 (ex.: 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 2º semestre/2016 em curso de graduação ou pós-graduação 
stricto sensu da PUC-SP, observado o requisito indicado no item 6.a. 

 
 

8. Processo de seleção 

Entrevista, em inglês e em português (com representantes do programa Brazilian Studies, do 
CET Academic Programs e da ARII), e análise dos documentos listados no item 7 

  

9. 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. 

 
 

10. Calendário 
 

ETAPA PERÍODO 

Entrega de documentos à ARII  Até 02/08/16 (3ª feira)  

Entrevistas (horário a ser agendado com cada candidato) 03/08/2016 (4ª feira) 

Resultado da seleção (por e-mail e no mural da ARII) 05/08/2016 (6ª feira) 

Confirmação da participação  08/08/2016 (2ª feira) 

  
 

11. 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) 
  Tel.: (11) 3670.8011 / 3670.8285 

Horário: das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira (durante o mês de julho) 
              das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira (nos dias 01 e 02/08/2016) 
 

12. Observações 

a. Os temas a serem trabalhados no programa estão indicados nos Anexos I e II. 

b. Excepcionalmente, na primeira semana do programa Brazilian Studies o módulo 
Brazilian Politics and Society será ministrado na 3ª feira (09/08), e Current Social Issues 
in Brazil na 5ª feira (11/08). 

c. Nos dias 04 e 06/10, não haverá aulas.  
  

 
São Paulo, 07 de julho de 2016 
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           FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO 
 

   BOLSA CET - BRAZILIAN STUDIES – 2º SEMESTRE/2016 

                             EDITAL  ARII  013 / 2016 

 
Nome: ____________________________________________________________________ 

RA: ___________________           Curso: ________________________________________             

Turno: (    ) matutino       (     ) noturno 

Período: _____º  semestre                

Média acadêmica: _____  

Endereço: _________________________________________________________________ 

CEP: ____________________      Cidade/Estado: _________________________________ 

Telefone: ( ___ ) _________________________        Celular: ( ___ )  _____________________    

E-mail: ________________________________________ 

RG: __________________________                  CPF: _____________________________________ 

Data de nascimento: _____ /_____ /_____ 

É bolsista na PUC-SP? Não (     )                  Sim (    ) Modalidade:______________________________ 

Módulo de interesse (caso tenha interesse nos dois módulos, indique a ordem de preferência):  

Current Social Issues (        )                    Brazilian Politics and Society (       ) 

 

Declaro que preencho os requisitos e estou de acordo com o Edital ARII 013/2016 –  

Bolsa CET – Brazilian Studies – 2º semestre/2016. 

 

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 “BOLSA CET - BRAZILIAN STUDIES – 2º SEMESTRE/2016” 

Nome: ___________________________________________________________________ 

 

Data: ____  / 0__ /2016                         Visto ARII:  ________________________________ 
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