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EDITAL ARII n. 007/2017 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA REGIONAL EM 
CURSOS ACREDITADOS (MARCA) / ENFERMAGEM  

2º SEMESTRE DE 2017 

 

O processo de seleção de candidatos do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP para o «Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em 
Cursos Acreditados (MARCA)», durante o 2º semestre/2017, reger-se-á de acordo com o presente 
Edital. 

 
1. IES estrangeira / País / Vagas / Auxílio Mensal 

A instituição estrangeira, país, número de vagas e valor do auxílio mensal estão especificados 
no Quadro 1. 

 
 

Quadro 1  
IES estrangeira  País Nº de vagas Auxílio Mensal 

Universidad Nacional de 
Misiones  (http://unam.edu.ar/) 

Argentina 1 
7.000,00 pesos argentinos 

(valor a confirmar) 

 
2. Duração 

1 semestre acadêmico (2º semestre/2017), de 15/08 a 15/12/2017. 
 

 
3. Benefícios 
 

 O estudante selecionado será contemplado com os seguintes benefícios: 
 

a. Auxílio mensal (conforme valor indicado no quadro 1), pago pela UnaM; 

b. Auxílio deslocamento no valor de US$ 736,00 (passagens aéreas de ida e volta e trechos 
internos, se necessário); 

c. Auxílio instalação no valor de US$ 1.326,00; 

d. Seguro saúde internacional no valor de US$ 450,00. 
 

Obs: Os itens ‘b’, ‘c’ e ‘d’ serão pagos pela SESu/MEC (Capes). 
 

 
4. Requisitos 

a. Ter integralizado, no mínimo, 40% e, no máximo, 90% do currículo do respectivo curso, 
no momento de início da mobilidade. 

b. Possuir bom desempenho acadêmico, preferencialmente sem apresentar reprovações. 

c. Ter obtido pelo menos 600 pontos no ENEM, realizado a partir de 2009. 

d. Possuir, preferencialmente, nível intermediário de proficiência em língua espanhola. 

  
 

5. Documentos necessários para inscrição 

a. Ficha de inscrição impressa e assinada. 
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b. Carta de motivação (em português ou espanhol), endereçada à Coordenação do 
Programa MARCA/PUC-SP, apresentando as razões da candidatura.  

c. Comprovante de matrícula correspondente ao 5º ou 7º período (1º semesre/2017). 

d. Certificado de proficiência em língua espanhola (se houver). 

e. Resultado do ENEM realizado a partir de 2009 (mínimo 600 pontos). 

f. Curriculum Lattes.  

 
 

6.  Entrega dos documentos para inscrição 

Local:  Campus Sorocaba / Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde  
 Sala da Coordenação de curso (a/c Renata Pinheiro) 
Horário: das 7h às 16h 

 
 

7.  Critérios de seleção 
  

 A seleção, a ser feita pela Coordenação Acadêmica da PUC-SP junto ao Programa MARCA, 
será baseada nos seguintes critérios: 

 

a. Análise da carta de motivação; 
b. Análise do boletim de avaliação; 
c. Análise do Curriculum Lattes; 
d. Entrevista. 

 
 
8. Calendário    

Inscrições (entrega de documentos à FCMS) Até 08/06/2017 (5ª feira)  

Entrevista  (campus Sorocaba – sala da Coord. curso Enfermagem) 

09/06/2017 (6ª feira), às 12h 

(horário a ser agendado com 
cada candidato) 

Resultado (divulgação por e-mail) Até 13/06/2017 (3ª feira) 

Para o selecionado: confirmação de interesse na vaga (por e-mail) Até 14/06/2017 (4ª feira) 

 

  
9.  Desclassificação 

Os candidatos que não apresentarem a documentação solicitada para inscrição e/ou não 
comparecerem à entrevista estarão automaticamente desclassificados. 

 

10. Observações │ Pressupostos de concordância 

a. Durante o 2º semestre/2017, o estudante selecionado será matriculado na PUC-SP na 
modalidade “intercâmbio internacional – MARCA”, com isenção do pagamento das 
mensalidades no referido semestre. Em caso de aproveitamento de disciplinas cursadas 
durante o intercâmbio, o respectivo pagamento deverá ser feito junto à PUC-SP. 

b. O estudante intercambista deve estar ciente de que: (I) o intercâmbio em si não assegura 
equivalência automática dos créditos que corresponderiam a um semestre na PUC-SP; 
(II) o aproveitamento de estudos das disciplinas cursadas e aprovadas durante o 
Programa de intercâmbio depende, única e exclusivamente, da análise da Coordenação 
do curso e está condicionado ao recebimento da certidão de notas oficial, emitida pela 
IES estrangeira; e (III) a solicitação de aproveitamento deverá ser feita junto à SAE, 
mediante entrega de formulário próprio e certidão de estudos e de programas das 
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disciplinas cursadas, eventualmente acompanhados de tradução e outras informações, 
em conformidade com as exigências da Coordenação do curso. 

c. A bolsa concedida pelo Programa deve ser utilizada para arcar com despesas referentes 
a acomodação, alimentação, visto, seguro-saúde, passagens aéreas, transporte e 
demais gastos pessoais decorrentes do intercâmbio. Caso a bolsa não seja suficiente 
para cobrir todos os gastos, será de responsabilidade do estudante complementar os 
valores e/ou buscar outra fonte de financialmento, sem qualquer transferência de ônus 
financeiro à PUC-SP. 

d. O selecionado deverá assinar termo de compromisso emitido pelo ponto focal do 
Programa MARCA no Brasil, responsabilizando-se pela devolução integral da bolsa à 
Capes em caso de reprovação por frequência em alguma disciplina cursada durante o 
intercâmbio. 

e. Casos omissos serão resolvidos pelas Coordenações Acadêmica e Institucional da PUC-
SP e pelo Programa MARCA, no que couber a cada instância. 

 

 

São Paulo, 05 de junho de 2017. 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
                   Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais 

FICHA DE INSCRIÇÃO - PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

 PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA REGIONAL EM CURSOS 
ACREDITADOS (MARCA) / ENFERMAGEM - 2º SEMESTRE/2017 

EDITAL ARII n. 07/2017                                              

                                                                                                Foto        
Nome: __________________________________________________________________ 

R.A.: ________________        Período: 5º (       )         7º (          ) 

Telefone:_________________ Celular: ___________________  

E-mail: _____________________________ 

Endereço completo : ________________________________________________________________ 

CEP : ________________________  Cidade/Estado: _____________________________/________ 

RG: _________________________________    CPF: ______________________________________ 

Passaporte : ______________________________ Válido até:  ____ / ____ / ____ 

Data de nascimento: ____ / ____ / ____ 

Possui bolsa de estudos na PUC-SP? 
(    ) Não                        (     ) Sim.  Modalidade de bolsa: ________________________________ 
 

Já estudou espanhol? 
(    ) Não                        (     ) Sim.   Nível atual: (     ) Básico       (    ) Intermediário         (    ) Avançado  
 

Nota no ENEM: ___________________   Ano de realização do ENEM: _____________________ 
 

 
Declaro que cumpro os requisitos do Edital de seleção ao Programa de Mobilidade Acadêmica 
Regional em Cursos Acreditados (MARCA) – 2º semestre/2017 e que estou de acordo com seu 
conteúdo. 
  

Sorocaba, ________ de junho de 2017.                            ___________________________________ 

                                                                                                         (assinatura) 

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

   
     

 

          
 
 

 

 
 

 

  
      

    

 

 

COMPROVANTE DO CANDIDATO 
 

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA REGIONAL EM CURSOS ACREDITADOS (MARCA) / 
ENFERMAGEM - 2º SEMESTRE/2017 – EDITAL ARII n. 007/2017 
 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Data: ______________________         Visto FCMS/PUC-SP: ___________________________ 
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