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E D I T A L ARII 010/2016 
 

PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 

SOPHIA-NANZAN LAP PROGRAM  
PARA INTERCÂMBIO NA UNIVERSITY OF SOPHIA (JAPÃO) 

 2º SEMESTRE/2016 
 

O processo de pré-seleção de estudante para intercâmbio na Sophia University (Japão), durante o 2º 
semestre/2016, no âmbito do Sophia-Nanzan LAP Program, reger-se-á de acordo com o presente Edital e seus 
respectivos anexos. 

 
1. Objetivo 

O objetivo do presente Edital é pré-selecionar um estudante de graduação da PUC-SP para concorrer ao 
Sophia-Nanzan LAP Program (Anexos I e II) para realização de intercâmbio na University of Sophia 
(Japão), durante o 2º semestre/2016. O candidato pré-selecionado também poderá concorrer à bolsa 
JASSO, oferecida pela Japan Student Services Organization. A seleção final caberá, respectivamente, à 
University of Sophia e à JASSO. 

 
2. Áreas    
 O estudante selecionado deverá cursar disciplinas oferecidas, em inglês, pela Faculty of Liberal Arts 

(Comparative Culture, International Business and Economics, Social Studies) ou pela Faculty of Science 
and Technology (Green Science program ou Green Engineering program). O participante também deverá 
realizar curso intensivo de japonês (incluindo estágio) na Nanzan University, a disciplina Japanese 
Popular Culture e pelo menos uma das seguintes disciplinas/atividades: Seminar on Comparative Study 
of Japan and Latin America, Migration and Coexistence, ou programa de estágio em 
organização/empresa japonesa. 

 
3. Duração 
 1 semestre acadêmico (24 de agosto a 01 de fevereiro de 2017) 
 
4. Benefícios 

O estudante selecionado pelo Sophia-Nanzan LAP Program será contemplado com: 
  

a. Passagens aérea de ida e volta  
b. Curso intensivo de japonês na Nanzan University (26 de agosto a 19 de setembro de 2016) 
c. Acomodação na Nanzan University durante o curso intensivo de japonês 
d. Passagem de trem de Nagoia a Tóquio 

Adicionalmente, caso contemplado com a bolsa JASSO, receberá: 

a. Bolsa mensal de 80,000 JPY 
 

5. Requisitos 

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

b. Possuir ótimo desempenho acadêmico (pelo menos média geral de 8,0) 

c. Possuir certificado oficial válido de fluência em língua inglesa (TOEFL 79, IELTS 6.0 ou TOEIC 730) 

d. Ser cidadão de país com o qual o Japão possua relações diplomáticas e não possuir cidadania 
japonesa 

e. Apresentar boas condições de saúde 

f. Comprometer-se a retornar à PUC-SP no 1º semestre/2017 para prosseguimento do curso de 
graduação 

 
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 Sophia University 

c. Curriculum vitae, em inglês 
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d. 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) 

e. Plano de estudos aprovado pelo coordenador do curso, indicando disciplinas que pretende cursar 
durante o intercâmbio (Anexo III) 

f. Comprovante de matrícula na PUC-SP, referente ao 1º semestre/2016 

g. Duas cartas de recomendação acadêmica emitidas por docentes da PUC-SP que tenham ministrado 
aulas ao candidato, devidamente assinada e em envelope lacrado (Anexo IV) 

h. Certificado oficial válido de domínio da língua inglesa (TOEFL 79, IELTS 6.0 ou TOEIC 730) 

 
 

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, se houver 
necessidade, em entrevista a ser realizada com cada candidato. A seleção final da Sophia-Nanzan LAP 
Program será feita pela University of Sophia, e a seleção dos contemplados com a bolsa JASSO será 
realizada pela própria organização japonesa. 

 
9. Calendário    

Inscrições (entrega de documentos à ARII) Até 30/05/2016  

Entrevistas 31/05/2016 

Resultado (divulgação por e-mail e no quadro de avisos da ARII) Até 01/06/2016 

Para o candidato pré-selecionado: Entrega de cópia do passaporte válido, 4 fotos 3x4, formulários 
de candidatura da Sophia University (Anexos  V e VI) e bolsa JASSO, e raio-X dos pulmões 

Até 10/06/2016  

Resultados finais (a serem anunciados pela University of Sophia ) Julho/2016 

 

9.  Desclassificação 

Os candidatos que não apresentarem a documentação solicitada para inscrição estarão 
automaticamente desclassificados 

   
10. Observações 

a. O candidato selecionado para o Sophia-Nanzan LAP Program não necessariamente será 
contemplado com a bolsa JASSO. 

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) 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. 

c. Cabe ao estudante intercambista arcar com os gastos decorrentes do programa de intercâmbio não 
cobertos pelo Sophia-Nanzan LAP Program e bolsa JASSO. 

d. 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, 20 de maio de 2016 
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FICHA DE INSCRIÇÃO - PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 
 

SOPHIA-NANZAN LAP PROGRAM  
PARA INTERCÂMBIO NA UNIVERSITY OF SOPHIA (JAPÃO) 

 2º SEMESTRE/2016 

  EDITAL ARII 010/2016  

                         Foto        

Nome: _____________________________________________________________________ 

R.A.: ________________        Curso: ____________________________________ 

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

Média geral simples: ________ 

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: ________________________________ 

Qual certificado válido de proficiência em inglês possui? 

(     ) TOEFL/nota: ___      (    ) IELTS/nota: ______        (    ) TOEIC/nota: ______ 

Caso não seja contemplado com a bolsa JASSO, mantem seu interesse em participar do programa Sophia-Nanzan LAP 

Program?               (    ) Não                        (     ) Sim 

Declaro que cumpro os requisitos do edital de pré-seleção ao Sophia-Nanzan LAP Program para intercâmbio na 

Sophia University (Japão) – 2º semestre/2016 e que estou de acordo com seu conteúdo e seus anexos. 

  

São Paulo, ________ de maio de 2016                                 ______________________________________ 

                                                                          (assinatura) 
 

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

 

 SOPHIA-NANZAN LAP PROGRAM PARA INTERCÂMBIO NA  
SOPHIAUNIVERSITY (JAPÃO) - 2º SEMESTRE/2016 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Data: ______________________         Visto ARII/PUC-SP: ___________________________ 


