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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERNAS 

 

PROGRAMA DE CURSO DE INGLÊS INTENSIVO – UNIVERSITY OF VICTORIA 
 

 

A PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS , por intermédio do Departamento de Relações 
Externas, torna pública as inscrições para os interessados no Programa de Curso de Inglês Intensivo, 
durante o ano acadêmico 2016, na Instituição Parceira desta Universidade, University of Victoria . O curso, 
em questão, está aberto a todos os alunos, funcionários e docentes da PUC-Campinas.  

 

 

INFORMAÇÕES PARA PARTICIPANTES 

 

1. Aos alunos regularmente matriculados na PUC-Campinas, funcionários e docentes, será concedido um 
desconto de 30% no valor dos seguintes cursos: 

 

a)  English Language Program, Intensive (12 semanas). 

b)  English Language Short Term Programs (4-6 semanas) 

 

2.  Para mais informações sobre os cursos, consultar o seguinte link: http://www.uvcs.uvic.ca/elc/ . 

 

3. Os interessados deverão preencher o Formulário de Inscrição da IES estrangeira e entregar ao DRE. O 
pagamento do curso se dará diretamente com a Universidade estrangeira, mediante informações 
disponibilizadas no site (http://www.uvcs.uvic.ca/elc/). 

 

4. A University of Victoria oferece, aos interessados, acomodação em residência universitária, assim como 
casa de família. Mais informações sobre as opções e preços de alojamento deverão ser consultadas 
diretamente com a Universidade estrangeira. 

 

5. O participante é responsável pela aquisição das passagens aéreas e deverá ter em mente que, caso o 
voo faça escala nos Estados Unidos, será necessário portar visto americano válido. 

 

6. Após a inscrição no programa, o participante receberá a carta de aceitação digitalizada da University of 
Victoria, que juntamente com demais documentos é requisito para a obtenção de visto no Consulado 
Geral do Canadá em São Paulo. 

 

7. O participante deverá entregar uma cópia da carta de aceitação ao DRE junto com o Termo de 
Compromisso e a Ficha de Acompanhamento preenchido e assinado.  

 

8. Todas as despesas (passagem aérea e despesas pessoais com saúde, seguro ou quaisquer outros 
gastos com providências policiais, jurídicas, etc.) que possam surgir durante a participação no 
intercâmbio serão responsabilidade do aluno. 

 
9. A concessão do visto é competência das autoridades consulares. 

 
10. Excluem-se da participação do programa os alunos matriculados na condição de ALUNO ESPECIAL. 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERNAS 

 

 

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

 

11. estar regularmente matriculado em curso de Bacharelado, Licenciatura, Superior de Tecnologia, Pós 
Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, em qualquer área de estudo, ou ser funcionário ou docente da 
instituição; 

12. Ter no mínimo 18 anos de idade; 

13. Possuir seguro médico internacional; 

14. Obter, junto ao consulado canadense, Visto apropriado para a realizações do curso; 

15. Ter conhecimentos prévios de inglês, e ter completado com sucesso o teste online da universidade 
estrangeira, através do seguinte link: www.uvcs.uvic.ca/elc/apply/entry. O aluno deverá obter 
pontuação mínima de 80% para os cursos de 4-6 semanas, e no mínimo 85% para os cursos de 12 
semanas, para poder ser aceito nos programas de inglês na University of Victoria. 

 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16. As eventuais ausências às aulas, na PUC-Campinas, não serão abonadas, implicando a reprovação 
na disciplina o não comparecimento a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas ministradas e/ou 
atividades realizadas. 

17. A participação de funcionários e docentes poderá ocorrer em período de férias e/ou de afastamento 
das atividades laborais, nos termos das normas trabalhistas vigentes. 

18. Em caso de desistência do programa, o aluno deverá entrar em contato diretamente com a University 
of Victoria e informar o DRE de sua desistência. 

19. A PUC-Campinas não se responsabilizará por eventuais problemas/ocorrências quanto aos cursos ou 
moradia oferecidos pela University of Victoria.  

20. Em caso de qualquer dúvida ou emergência, o aluno deverá entrar em contato diretamente com a 
Universidade estrangeira. 

 

 

 

 

 


