
 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

   Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais 

 
 

1 
 

E D I T A L ARII 008/2015 
 

PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 

GKS FOREIGN EXCHANGE STUDENTS SUPPORT PROGRAM PARA 
INTERCÂMBIO NA KONGJU NATIONAL UNIVERSITY (COREIA DO SUL)  

 2º SEMESTRE DE 2015 
 

O processo de pré-seleção de estudante para o GKS Foreign Exchange Students Support Program, promovido 
pelo National Institute for International Education (NIIED) da Coreia do Sul para intercâmbio na Kongju National 
University, durante o 2º semestre/2015, reger-se-á de acordo com o presente Edital. 

 
1. Objetivo 

O objetivo do presente Edital é pré-selecionar um estudante de graduação da PUC-SP para concorrer a 
bolsa de estudos do GKS Foreign Exchange Students Support Program, financiada pelo National Institute 
for International Education (NIIED), para realização de intercâmbio na Kongju National University (Coreia 
do Sul), durante o 2º semestre/2015. A seleção final caberá ao NIIED. 

 
2. Áreas  
 O estudante selecionado deverá cursar na Kongju National University disciplinas oferecidas em inglês nas 

áreas de Economia, Finanças ou Negócios, e pelo menos uma disciplina relacionada ao idioma coreano 
ou à Coreia do Sul. 

 
3. Duração 
 1 semestre acadêmico (31 de agosto a 17 de dezembro de 2015) 
 
4. Benefícios 

O estudante selecionado pelo NIIED será contemplado com os seguintes benefícios: 
 

a. Bolsa mensal de USD 760 
b. Passagens aérea de ida e volta (reembolso de acordo com valor a ser definido pelo NIIED) 
c. Auxílio instalação de aproximadamente USD 190 (parcela única) 
d. Seguro saúde  

 
5. Requisitos 

a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado entre o 4º semestre (inclusive) e penúltimo 
semestre de curso de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Ciências Econômicas com ênfase em Comércio Internacional ou Relações Internacionais 

b. Possuir ótimo desempenho acadêmico (pelo menos média geral de 8,0, sendo que no 2º 
semestre/2014 a média do semestre também deve ser de pelo menos 8,0) 

c. Possuir fluência em língua inglesa 
 

6. Documentos necessários para inscrição 

a. Ficha de inscrição impressa e assinada 

b. Carta de motivação: em inglês, de até 2 páginas, endereçada à ARII, indicando a motivação e razões 
pelas quais se candidata ao intercâmbio na Coréia do Sul, e plano de estudos que pretende 
desenvolver durante o intercâmbio 

c. Carta de apresentação: em inglês, de até 2 páginas, indicando: 
- trabalhos voluntários já realizados  
- planos que pretende desenvolver após a realização do intercâmbio na Coreia do Sul  
- como será utilizada a experiência do intercâmbio 

d. Comprovante de matrícula na PUC-SP, referente ao 1º semestre/2015 

e. Boletim de avaliação atualizado emitido pelo Portal Acadêmico ou Secretaria de Administração 
Escolar (caso tenha obtido aproveitamento de estudos: apresentar histórico escolar emitido pela SAE) 

f. Carta de recomendação acadêmica emitida por professor da PUC-SP, devidamente assinada e em 
envelope lacrado, ou enviada pelo docente para o e-mail dci-arii@pucsp.br 

g. Comprovante de domínio da língua inglesa (preferencialmente certificados oficiais, tais como TOEFL 
81, IELTS 6.5 e CAE/CPE) 

h. Curriculum vitae 

i. Certificados de premiação acadêmica e/ou científica (se aplicável) 
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7.  Procedimentos para inscrição 

Entrega dos documentos indicados no item 6 
Local: Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais (ARII) 
Campus Perdizes 
Edifício Cardeal Mota, Sala P-67 (1º andar) 
Horário: das 9h às 19h (2ª a 6ª feira)  

 
8.  Pré-seleção 
  

 A pré-seleção será feita com base na análise dos documentos elencados no item 6 e na entrevista  a ser 
realizada com cada candidato. Caso o estudante não possua certificado oficial com as notas indicadas no 
item 6.g., parte da entrevista poderá ser realizada em língua inglesa. A seleção final será feita pelo 
National Institute of International Education. 

 
9. Calendário    

 

Inscrições (entrega de documentos à ARII) Até 21/05/2015  

Entrevistas 22/05/2015 

Resultado (divulgação por e-mail e no quadro de avisos da ARII) 25/05/2015 

Para o candidato pré-selecionado: Entrega de cópia do passaporte válido, dos formulários de 
candidatura da Kongju National University, e de atestado médico/exames indicando:  

 Tuberculina (Tuberculose): negativo  

 HBS-Ag (Hepatite B): negativo 

26/05/2015  

Resultado final (a ser anunciado pelo NIIE) 30/06/2015 

 

9.  Desclassificação 

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

 
10. Observações 

a. 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) os 
aproveitamentos de estudos das disciplinas cursadas e aprovadas durante o programa de 
intercâmbio dependem (única e exclusivamente) da análise da coordenação do curso e estão 
condicionados ao recebimento da certidão de notas oficial, emitida pela IES estrangeira; (III) a 
solicitação de aproveitamento deverá ser feita junto à SAE, mediante entrega de formulário próprio, 
certidão de estudos e de programas das disciplinas cursadas, eventualmente acompanhados de 
tradução e outras informações, em conformidade com as exigências da coordenação do curso. 

b. Se o valor da bolsa não for suficiente para cobrir todas as despesas durante o intercâmbio, o 
estudante intercambista deverá arcar com os gastos excedentes ou obter outra fonte de 
financiamento, sem implicar ônus financeiro à PUC-SP. 

c. Durante o período de intercâmbio, o estudante intercambista continua com suas obrigações 
financeiras junto à PUC-SP (matrícula "intercâmbio internacional"), com o pagamento das 
mensalidades, quando couber, de acordo com o Edital de Anuidades do ano correspondente, e fica 
isento de pagamento da semestralidade na instituição anfitriã.  

 

 

São Paulo, 14 de maio de 2015 
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FICHA DE INSCRIÇÃO - PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 
 

 GKS FOREIGN EXCHANGE STUDENTS SUPPORT PROGRAM PARA INTERCÂMBIO NA 
KONGJU NATIONAL UNIVERSITY (COREIA DO SUL)  

 2º SEMESTRE DE 2015 

  EDITAL ARII 008/2015  

                               Foto        

Nome: _____________________________________________________________________ 

R.A.: ________________        Curso: ____________________________________ 

Período: ________º       Turno: (      ) matutino         (     ) vespertino       (    ) noturno 

Média geral simples (todos os semestres já cursados no atual curso de graduação): ________ 

Média simples do 2º semestre/2014: _________ 

Telefone: _______________________________      Celular: ____________________________ 

E-mail: _______________________________________ 

Data de nascimento: ____ / ____ / ____ 

RG: __________________________________ CPF: ______________________________________ 

Número do passaporte: ___________________________________   Válido até: _____/_____/_____ 

Possui bolsa de estudos na PUC-SP? 

(    ) Não                        (     ) Sim.  Modalidade de bolsa: ________________________________ 

Já possui certificado de proficiência em inglês? 

(    ) Não           (     ) Sim:   (     ) TOEFL/nota: ___      (    ) IELTS/nota: ______        CAE/CPE (    )  

 

Declaro que cumpro os requisitos do edital de pré-seleção ao GKS Foreign Exchange Students Support Program 

para intercâmbio na Kongju University (Coreia do Sul) – 2º semestre/2015 e que estou de acordo com seu 

conteúdo. 

  

São Paulo, ________ de maio de 2015                                 ______________________________________ 

                                                                          (assinatura) 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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COMPROVANTE DO CANDIDATO 
 

 

 GKS FOREIGN EXCHANGE STUDENTS SUPPORT PROGRAM PARA INTERCÂMBIO NA KONGJU 
NATIONAL UNIVERSITY (COREIA DO SUL)  - 2º SEMESTRE DE 2015 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Data: ______________________         Visto ARII/PUC-SP: ___________________________ 


