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EDITAL ARII n. 10/2017  
 

PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 
2018 STUDY OF THE U.S. INSTITUTE FOR STUDENT LEADERS ON  

U.S. HISTORY AND GOVERNMENT 
 
 
Estão abertas as inscrições para pré-seleção* de até 5 (cinco) estudantes de graduação da PUC-SP 
para participação no 2018 Study of the U.S. Institute for Student Leaders on U.S. History and 
Government. 
 
 
1.      Duração do Programa 

De 13/01 a 17/02/2018 
 
 
2.      Local 

O programa será realizado no Amherst College. Serão também desenvolvidas atividades em 
Nova Iorque, Arizona e Washington D.C.  

 
 
3.   Descrição do Programa 

Os "Study of the U.S. Institutes for Student Leaders" são programas acadêmicos intensivos 
cujo objetivo é o de oferecer uma compreensão mais aprofundada sobre os EUA a estudantes de 
graduação com perfil de liderança, ao mesmo tempo em que aprimoram tais habilidades. Os 
programas são compostos por seminários, leituras, apresentações em grupo e palestras. Também 
serão realizadas viagens educacionais, visitas e oportunidades de voluntariado. 

O programa, realizado inteiramente em inglês, será concentrado na vida americana 
contemporânea, com foco em questões e debates históricos, políticos, sociais e econômicos. Os 
participantes receberão uma visão geral dos fundamentos da democracia local, abrangendo a 
Constituição e a Declaração dos Direitos dos EUA, o sistema federativo de governo, as eleições e o 
sistema judicial, entre outros temas relevantes. Serão igualmente abordados problemas complexos 
(históricos e contemporâneos) associados à identidade nas Américas, incluindo raça, etnia e cor. Os 
participantes discutirão temas relacionados à imigração e à experiência latina nos EUA. Será feita 
viagem à cidade de Nova Iorque, para visitas culturais. Durante cinco dias, o grupo viajará para o 
Arizona, onde tópicos sobre a imigração serão revisados juntamente com base em discussão sobre a 
experiência dos nativos. O encerramento do programa ocorrerá em Washington D.C., onde o grupo 
se encontrará com estudantes da Bolívia, do Paraguai e do Peru, que participam de outro grupo. 
 Demais características essenciais de perfil requeridas pelo Institute são, além do 
aprimoramento de liderança, o serviço comunitário e a promoção da compreensão transcultural. Os 
participantes se envolverão com os americanos no campus e, durante um fim de semana, terão 
oportunidade de viver a experiência de "homestay". 
 
4. Benefícios 

Passagens aéreas e terrestres para atividades do programa, livros, acomodação, refeições e 
seguro médico durante o período de atividades. 
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5. Requisitos 

a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado entre o 4º e o penúltimo 
semestre de curso de graduação da PUC-SP; 

b. Ser proficiente em língua inglesa; 
c. Ter de 18 a 25 anos de idade em fevereiro/2018; 
d. Apresentar excelente desempenho acadêmico (média geral igual ou superior a 8,0); 

e. Ter tido pouca (ou nenhuma) experiência de viagem aos EUA ou a outro país; 
f. Comprovar perfil de liderança na PUC-SP e em atividades comunitárias; 

g. Indicar sério interesse em aprender sobre os EUA  e sobre sua história e forma de 
governo; 

h. Desenvolver atividades extracurriculares e apresentar compromisso com 
voluntariado/trabalhos comunitários; 

i. Ser maduro, responsável, independente, indagador, seguro, tolerante, atento; 
j. Estar preparado para compartilhar acomodação com outros estudantes durante o 

programa e a adaptar-se à práticas culturais e sociais diferentes das do Brasil; 
k. Apresentar comprovada carência socioeconômica; 

l. Preferencialmente: possuir bolsa de caráter filantrópico (ProUni/Fundasp). 
 
  
7.      Documentos necessários para inscrição 

a. Ficha de inscrição impressa e assinada; 
b. Carta de motivação (máx. 750 palavras), endereçada à ARII, respondendo (em inglês) às 

seguintes perguntas de apresentação das razões da candidatura, em inglês: 
- Why are you interested in participating in this program? 

- What are your strongest qualifications for the program? 

- As a participant, what unique qualities or perspectives will you bring to the group? 

- How will you share what you have learned in the U.S. when you return to Brazil?; 

c. Boletim de avaliações com notas obtidas até o 1º semestre/2017 (candidatos que tiveram 
aproveitamento de estudos necessitam também apresentar histórico escolar emitido pela 
SAE); 

d. Curriculum vitae, em inglês; 

e. Comprovante de matrícula em curso de graduação da PUC-SP, observado o item 5a. 
f. Comprovante de domínio da língua inglesa; 

g. Carta de recomendação emitida por docente da PUC-SP, em que se indiquem potencial e 
conquistas acadêmicos, qualidades de liderança, contribuições significativas às aulas ou 
à comunidade universitária, e notável interesse nos EUA (o documento deve estar 
assinado e ser entregue em envelope lacrado pelo candidato ou enviada pelo seu 
emitente em formato .pdf ou .jpg ao e-mail dci-arii@pucsp.br). 

h. Formulário do Setor de Administração de Bolsas de Estudos – SABE (Anexo I). 
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8. Entrega dos documentos para inscrição 
a. Presencialmente: 
 

 Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais – ARII 
 Rua Monte Alegre, 984, campus Perdizes - Edifício Cardeal Mota, 1º andar, sala P-67. 

Dias e horário: 8, 11 e 12/9: das 8h às 19h; 
13/9: das 8h às 18h; 

ou 
 

b. Por e-mail [conforme as seguintes instruções]:  
 

- Envio: até as 17h do dia 13/09/2017; 
- Endereço eletrônico: dci-arii@pucsp.br; 
- Em “Assunto”/”Subject”, digitar “Inscrição Edital ARII 010/2017 – Nome do candidato”; 
- Anexar: arquivo .pdf único e colorido, com os documentos na ordem indicada no item 7.  
 
Observações 
A ARII verificará os documentos recebidos de cada candidato e, até as 18h do dia 
13/09/2017, confirmará, por email, a validação ou não da inscrição no processo de pré-
seleção.  
Estarão habilitados apenas os candidatos que contemplarem os itens 6 e 7. 

 
 

9.       Processo de pré-seleção (Etapa PUC-SP)  |  Metodologia e esclarecimentos 
 O processo de pré-seleção da PUC-SP constará de: 

1ª fase:  Análise dos documentos listados no item 7. Serão convocados para a 2ª fase 
(entrevista) até 5 (cinco) estudantes. 

2ª fase:  Entrevista, em inglês e português, com representante(s) da ARII, a ser agendada com 
cada um dos 5 (cinco) candidatos. 

   
 

IMPORTANTE 
a.  A Embaixada dos EUA no Brasil fará pré-seleção de 10 (dez) candidatos de 

universidades brasileiras. Caberá ao U.S. Department of State selecionar os 5 (cinco) 
candidatos que participarão do programa.  

b.    Não há vagas pré-determinadas para candidatos da PUC-SP.  
 
 

10.       Número de pré-selecionados (Etapa PUC-SP) 
 Até 3 (três) 
 

11.   Calendário do processo de seleção 
Etapa Período 

Inscrições (entrega dos documentos – item 7) 

Até 13/09/2017 
horário limite:  

17h (por e-mail) 
18h (presencialmente) 

Divulgação dos convocados para a 2ª fase (entrevista) 13/09/17, às 19h 

Entrevistas (horário a ser agendado com os candidatos) 14/09/2017 

Divulgação dos pré-selecionados (etapa PUC-SP) 15/09/2017 
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Divulgação dos pré-selecionados (etapa Embaixada dos EUA) 23/09/2017 

Divulgação dos selecionados (etapa U.S. Department of State) Fim de outubro/2017 

 
 
12. Observações │Pressupostos de concordância 
 

a. Os selecionados deverão participar ativamente de todo o programa, inclusive das 
atividades sociais e culturais. Não será permitido ausentar-se do programa para visitar 
parentes e/ou amigos. A possibilidade de receber visitas será analisada caso a caso, em 
consulta ao diretor do programa e à instituição anfitriã. 

b. Não será permitida a chegada aos EUA antes do início do programa, nem a permanência 
no país após o encerramento das atividades. 

  
São Paulo, 08 de setembro de 2017. 

mailto:ariipuc@pucsp.br
mailto:dci-arii@pucsp.br
http://www.pucsp.br/arii


Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Reitoria | Rectory 

 Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais 
Office of International and Institutional Affairs 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)  |  Pontifical Catholic University of São Paulo 
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais  |  Office of International and Institutional Affairs 

Rua Monte Alegre, 984, Edifício Cardeal Mota, sala P-67 [1º andar] – Perdizes – São Paulo/SP – CEP 05014-901 
Tel.: +55 11 3670-8011  |  Fax: +55 11 3670-8549 

ariipuc@pucsp.br  |  dci-arii@pucsp.br 
www.pucsp.br/arii 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 

2018 STUDY OF THE U.S. INSTITUTE FOR STUDENT LEADERS ON 
U.S. HISTORY AND GOVERNMENT 

 

EDITAL ARII n. 10/2017  
 

Nome: ____________________________________________________________________ 

R.A.: _______________________ Curso: _______________________________________ 

Período: ____º         Média acadêmica: _________  Previsão de conclusão de curso: _____/20___ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

CEP: _______________                Cidade/Estado:  ____________________________________________ 

Telefone: __________   Celular: ____________   E-mail: _______________________________________ 

Passaporte : __________________   Válido até: ____/____/ ____  Data de nascimento: ____/____/____ 

Possui algum tipo de bolsa na PUC-SP? (   ) Não     
                                                                  (   ) Sim:  (    ) ProUni     

     (    ) Fundasp/Doação    
     (    ) Outra: _________________________ 

 

Possui certificado oficial de proficiência em inglês?  (    ) Não     
                                                                                   (    ) Sim. Indique qual: ________ 
 

Já viajou aos EUA? (    ) Não     
                                (    ) Sim. Data(s) aproximada(s): __________________________________________ 

Motivo da(s) viagem(ns): (    ) turismo     (   ) estudos     (    ) outro:_______________  
 
Já viajou a outros países ? (    ) Não     
                                            (    ) Sim. Data(s) aproximada(s) : ____________________________________ 

Motivo da(s) viagem(ns): (    ) turismo     (   ) estudos     (    ) outro:________________  
 

Declaro que cumpro os requisitos e estou de acordo com o Edital ARII n. 010/2017, referente ao processo 
de pré-seleção ao 2018 Study of the U.S. Institute for Student Leaders on U.S. History and Government. 
 
 
São Paulo, ______  de setembro de 2017.                                          __________________________________ 

                                                                                                                           (assinatura) 
 
 

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

    COMPROVANTE DO CANDIDATO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO -  PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO  | 2018 STUDY OF THE U.S. INSTITUTE FOR 
STUDENT LEADERS ON U.S. HISTORY AND GOVERNMENT 
Nome: _____________________________________________________________________ 
    

Visto ARII: _______________________                                     Data: _____/09/2017 
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