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EDITAL Nº 017/2016
SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA
TOP CHINA SANTANDER UNIVERSIDADES
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do Magnífico
Reitor, que estarão abertas as inscrições para a seleção de alunos a serem contemplados
com bolsas de estudos para estudantes de graduação para o Programa TOP China
Santander Universidades 2016.
1. Características do Programa:
O Programa TOP China tem como objetivo possibilitar a mobilidade internacional de
estudantes universitários, regularmente matriculados em instituições de ensino superior
conveniadas ao Santander, como a PUC Minas, para a participação em curso de língua e
cultura chinesas, a ser promovido pelas Universidades de Shanghai Jiao Tong e/ou Peking
University.
O curso tem a duração de três semanas, entre 24 de junho e 17 de julho, e as despesas de
passagem de ida e volta para a China (Brasil-China-Brasil), alimentação, hospedagem e
seguro viagem são cobertas pelo Santander Universidades. Todas as aulas serão
lecionadas na língua inglesa, portanto, os bolsistas selecionados deverão ter, no mínimo,
nível avançado de inglês.
2. Pré-requisitos e Vagas:
São condições para a participação e recebimento das bolsas concedidas, no âmbito do
programa TOP China Santander Universidades 2016:






estar regularmente matriculado na PUC Minas, em curso de graduação, e ter
integralizado, no momento da inscrição, no mínimo, 30% e, no máximo, 90% do
currículo previsto para o seu curso;
possuir histórico escolar no curso com média geral igual ou superior a 75%;
ter nível avançado de inglês, comprovado através de certificado TOEFL, IELTS ou
similar. O candidato deverá apresentar uma das seguintes provas de proficiência:
TOEFL iBT, com o mínimo de 79 pontos; IELTS, com o mínimo de 6.0 pontos em
todas as bandas; FCE, CAE e CPE, com nível mínimo B2; exame ICBEU,
realizado em Outubro/2015, com nível mínimo B2. Caso o aluno não tenha os
certificados acima, ele poderá realizar o exame de proficiência de inglês no
ICBEU, no dia 15 de abril, no valor de R$150,00;
não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido
pelo Santander Universidades.

Na edição de 2016, a PUC Minas dispõe de 04 (quatro) bolsas para alunos de graduação
e serão contemplados os seguintes institutos:



Instituto Politécnico (IPUC);
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS);
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Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI);
Faculdade Mineira de Direito (FMD).

Obs.1: Caso alguma vaga não seja preenchida por um dos institutos/áreas citados
acima, ela será realocada para aquela que obteve o maior número de inscrições.

3. Inscrições:
O aluno interessado deverá providenciar os seguintes documentos, cujas cópias
digitalizadas deverão ser encaminhadas para a SEPLAN/Assessoria de Relações
Internacionais, através do e-mail seplansuporteri@pucminas.br, até às 23h59min, do dia
13/04/2016, quarta-feira:
3.1 - cópia digitalizada do formulário preenchido, disponível até o dia 13 de abril, às
23h59min,
no
site
do
Santander
Universidades
(www.santanderuniversidades.com.br/bolsas);
3.2 - cópia digitalizada da declaração de matrícula, com média acadêmica e percentual
cursado (emitida pelo CRA, para alunos da PUC Minas no Coração Eucarístico, e
pela Secretaria Acadêmica correspondente, para alunos das demais unidades);
3.3 - cópia digitalizada do RG;
3.4 - cópia digitalizada do CPF;
3.5 - cópia digitalizada do certificado de proficiência de língua, conforme especificado no
item 2;
3.6 - carta de intenções (.pdf) de, no máximo, 1 (uma) lauda, explicitando o motivo do
interesse em participar do programa.
O aluno que apresentar a documentação incompleta será automaticamente eliminado. A
PUC Minas não se responsabiliza por nenhuma inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como de outros fatores de ordem técnica, que impossibilitem a
transferência de dados.
4. Critérios de Seleção:
O processo seletivo constará de 03 (três) etapas, como a seguir relacionado:
1
2

3

– análise dos documentos descritos no item 3, de caráter eliminatório;
– seleção pela SEPLAN/Assessoria de Relações Internacionais, de caráter
classificatório, observando-se o seguinte critério por instituto:
a. média geral acadêmica;
– entrevista com os 08 (oito) finalistas, sendo os 2 (dois) mais bem
classificados de cada instituto participante.
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5. Calendário:


Inscrições: até 13/04/2016 às 23h59min.
o 1º Passo: site do Santander: http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas.
o 2º Passo: envio da documentação: seplansuporteri@pucminas.br.



Prazo máximo para divulgação do resultado final: 25/04/2016.
o Local: Prédio 43, 6º andar, sala 605, e www.pucminas.br/ari.



Assinatura dos Termos de Adesão dos alunos selecionados: até o dia 02/05/2016.
o Local: Prédio 43, 6º andar, sala 605.

6. Desistência:


Os estudantes selecionados têm até 5 dias corridos (29/04/2016), a partir da data de
divulgação do resultado final do processo seletivo para o intercâmbio, para desistirem,
sem qualquer ônus, mediante a entrega de uma declaração, assinada pelo próprio
aluno, na SEPLAN/Assessoria de Relações Internacionais.



Havendo desistência do(s) estudante(s) selecionado(s) e havendo tempo hábil, de
acordo com o calendário do Programa TOP China 2016, o(s) candidato(s)
excedente(s) será(ão) convocado(s), por ordem de classificação, para ocupar a(s)
vaga(s) remanescente(s). Caso seja convocado, o candidato excedente deverá
atender ao estabelecido neste Edital.

7. Desclassificação de aluno selecionado:


Caso algum aluno selecionado não possa realizar o intercâmbio no período indicado,
será desclassificado e substituído por outro candidato, por ordem de classificação, se
houver tempo hábil, de acordo com o calendário do Programa.

8. Aproveitamento de Estudos:


Caberá ao Colegiado de cada curso a decisão sobre o aproveitamento das disciplinas
e atividades desenvolvidas pelo aluno durante o intercâmbio.

9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela SEPLAN/Assessoria de Relações
Internacionais.

Belo Horizonte, 01 de abril de 2016.

Professor Ronaldo Rajão Santiago
Secretário Geral
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