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EDITAL ARAI Nº 001/2016
PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO
1º SEMESTRE/2016
A Universidade Cruzeiro do Sul, por meio de sua Assessoria de Relações Acadêmicas Internacionais
(ARAI), resolve tornar público o processo de pré-seleção de estudante para o curso de verão da
Pekking University (China), intercâmbio na Pekking University Summer School International, que se
regerá 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 Universidade Cruzeiro
do Sul para concorrer a uma vaga para realização do curso de verão da Pekking University Summer
School (Anexo II), durante o mês de julho de 2016. O candidato pré-selecionado terá direito a uma
bolsa da própria Universidade de Pekking, que deverá cobrir os custos de hospedagem, mensalidade
e taxa de seleção para o referido curso. As demais despesas, relativas a passagem aérea,
alimentação e seguro médico, deverão ser assumidas pelo próprio candidato pré-selecionado.
2. Áreas
O estudante selecionado deverá cursar 2 módulos de 2 créditos oferecidos em língua inglesa (Anexo
II).
3. Duração
De 4 a 29 de julho de 2016.
4. Benefícios
O estudante selecionado será contemplado com bolsa para cobrir os custos de hospedagem,
mensalidade e taxa de seleção para o referido curso.
5. Requisitos
a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado no 3º ou 4º ano de um curso de
graduação da Universidade Cruzeiro do Sul.
b. Possuir bom desempenho acadêmico (pelo menos média geral de 7,5).
c. Possuir certificado oficial válido de fluência em língua inglesa (TOEFL 79, IELTS 6.0).
d. Apresentar boas condições de saúde.
6. Documentos necessários para inscrição
a. Ficha de inscrição impressa e assinada (Anexo I).
b. Carta de motivação: em inglês, de até 2 páginas, endereçada à ARAI, indicando a motivação.

c. Razões pelas quais se candidata ao curso de verão da Pekking University.
d. Comprovante de matrícula na Universidade Cruzeiro do Sul, referente ao 1º semestre/2016.
e. Certificado oficial válido de domínio da língua inglesa (TOEFL 79, IELTS 6.0).
7. Procedimentos para inscrição e prazo
A ficha preenchida e os documentos scaneados deverão ser enviados, por e-mail, ao endereço
arai@cruzeirodosul.edu.br, até 30.05.2016.
Prof. Dr. Flávio Mesquita Saraiva
Assessor de Relações Acadêmicas Internacionais
Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 644, de 18/05/2012, D.O.U. de 21/05/2012.

