Nossa Universidade

Peru

A Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) é
uma instituição privada, sem fins lucrativos dedicada ao
ensino superior. Foi fundada em 1917 e hoje temos uma
população de mais de 24.000 alunos (em cursos de
graduação, programas de mestrado ou doutorado).
Estamos entre as 25 mais importantes universidades da
América Latina e ocupamos a primeira posição no Peru.
A qualidade da nossa educação é a essência da Universidade e nossos alunos, pesquisadores e professores.

Peru é sem dúvida um dos países mais atraentes da
América Latina. A diversidade ecológica e cultural, a
impressionante variedade de suas paisagens, a
característica alegre de seu povo e suas cidades
historicamente ricas e belos monumentos arqueológicos, todos se combinam para fazer do Peru um
país único no mundo. Peru está no centro da
costa ocidental da América do
Sul e oferece uma imensa
variedade de paisagens e
climas, resultado da
singularidade da sua
localização geográfica. Historicamente,
o território atual
peruano também foi
lar de algumas das mais
ricas
civilizações
pré-colombianas, que teve
complexas sociedades que Lima
alcançaram níveis extremamente elevados de desenvolvimento em termos de sua arquitetura, têxteis, criação de gado, cerâmica,
ourivesaria (ouro e prata), entre outros.

A Coordenação Académica de Cooperação Institucional (DARI em espanhol) é a entidade dentro da universidade responsável pela promoção e coordenação dos
esforços e interesses da Universidade, quanto à internacionalização que é fundamental e transversal a todas as
nossas atividades. Seu desenvolvimento nos permite
continuar sendo uma universidade de referência tanto e
melhorar a qualidade e quantidade dos nossos programas de treinamento e pesquisa. Neste momento, a
PUCP é a maior instituição de ensino superior (HEI em
inglês) internacional do país.
Em relação aos convênios internacionais, a PUCP
assinou mais de 200 convênios com importantes HEIs
de todo o mundo. Temos, além disso, mais de 20 programas de dupla-diplomação, para estudantes de graduação
e pós-graduação, com Brasil, Espanha, Itália, Alemanha,
Estados Unidos e os Países Baixos. A PUCP também é
membro de catorze associações e redes universitárias.
A PUCP recebe um grande número de estudantes
estrangeiros que vêm para estudar por um semestre ou
um ano e envia estudantes para universidades no
exterior em uma base regular. Nossa Universidade
também possui vários programas especiais no verão.

ESTUDANTES INTERNACIONAIS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

Informações de contato:
Divisão de Mobilidade Internacional de Estudantes
Coordenação Académica de Cooperação
Institucional
Pontificia Universidad Católica del Perú
Av. Universitaria 1801 San Miguel
Lima 32 Perú
Phone: (511) 6262164
promydes@pucp.edu.pe

A cidade de Lima, fundada em 1535, é a capital do
Peru, localizada na região da costa central, nas
margens do Oceano Pacífico e é o lar de aproximadamente 8 milhões de pessoas. Em Lima, o passado
e o presente se entrelaçam, e os restos arqueológicos de civilizações antigas fazem parte da moderna
cidade cosmopolita.

Organização acadêmica de graduação
Programa de Arte
Pintura
Escultura
Gravura
Design gráfico
Industrial Design
Programa de Ciências Contábeis
Administração
Contabilidade
Programa Gestão e Gerenciamento Sênior
Programa de Arquitetura e Desenvolvimento Urbano
Arquitetura
Programa de Ciências e Engenharia
Matemática
Física
Química
Engenharia civil
Engenharia mecânica
Engenharia industrial
Engenharia de minas
Engenharia eletrônica
Engenharia de computação
Engenharia de telecomunicações
Engenharia mecatrônica
Engenharia geológica
Programa de Ciências Sociais
Antropologia
Sociologia
Economia
Ciências políticas
Programa de Ciências e Artes de Comunicação
Comunicação audiovisual
Jornalismo
Publicidade
Artes cênicas
Comunicação para o desenvolvimento
Programa de Direito
Direito
Programa de Educação
Educação pré-escolar
Educação primária

Programa de Artes Liberais e Ciências Humanas
Arqueologia
Ciência da informação
Filosofia
Geografia e estudos ambientais
História
Linguística e literatura
Psicologia

Calendário acadêmico

Instalações da universidade

Semestre 1 (março-julho)
Semestre 2 (agosto-dezembro)

Língua de ensino

Semestre 1 (março-julho), 10 de dezembro
Semestre 2 (agosto-dezembro), 15 de junho

Esportes
Centro de dança e música
Serviço de saúde
Serviço psicopedagógico
Repositório de livros
Organizações de estudantes
Serviço de nutrição
Centro de aconselhamento pastoral
Centro cultural da PUCP
Voluntariado

A PUCP oferece os cursos em espanhol, por conseguinte,
os alunos devem ter espanhol fluente na leitura, escrita e
conversação.

Graus acadêmicos, créditos e
sistema de classificação
Bacharelado: 5 anos
Mestrado de 2 anos
Doutorado em 2 anos
A Pontificia Universidad Católica del Perú classifica o
desempenho acadêmico dos alunos através de um sistema
de notas de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, sendo 11 (onze) a
média exigida.
Cada curso tem um valor expresso em créditos. Um crédito corresponde à uma hora de aula ministrada em um
período semanal durante todo o semestre, ou pelo menos
duas horas semanais de aulas práticas. Cada semestre tem
17 semanas de aulas.

Certificados
A Secretaria General (Seção de Registros Académicos) na
Pontificia Universidad Católica del Perú emite certificados
das notas obtidas para cada curso. Estas serão entregues
pessoalmente ao aluno ou enviados para a Universidade de
origem mediante pedido escrito. As notas obtidas pelos
alunos da Faculdade de Estudos Especiais não obtém
automaticamente um grau ou título pela Pontificia Universidad Católica del Perú. No entanto, um estudante da Faculdade de Estudos Especiais que deseja ter uma formação profissional nesta Universidade, pode fazê-lo por admissão regular
por transferência externa, de acordo com as normas vigentes. Eles então serão capazes de validar aquelas notas obtidas
como um estudante da Faculdade de Estudos Especiais.

Prazos de candidatura

Taxas acadêmicas (para alunos visitantes) *
Taxa de admissão: US$ 25
Taxa de inscrição: US$ 45
Taxa pelo crédito: US$ 300
A taxa para o semestre será dividida em cinco faturas que
serão emitidas mensalmente durante cinco meses. Cada
fatura tem um prazo de pagamento dentro do mês de
emissão.
*As taxas podem mudar ligeiramente, dependendo da taxa
de câmbio do dólar.

Custo de vida aproximado
- Aproximadamente US$ 400 / mês pela estadia com uma
família de acolhimento (Inclui quarto,TV no quarto e todas as
refeições). Este deve ser pago diretamente para a família.
- Aproximadamente US$ 100 / mês por despesas de transporte.
- Aproximadamente US100 / semestre por despesas em
materiais de estudo.

Programa de Escola de Campo no Peru
A PUCP oferece a alunos de graduação e
pós-graduação a oportunidade de participar em
programas de Escola de Campo (trabalho prático de
180 horas) desenvolvidos por alguns dos seus mais
reconhecidos profissionais. Os alunos podem participar em estudos de campo nas seguintes áreas: Arqueologia, Etnomusicologia, Direitos indígenas, Ecologia e
Espanhol em Cuzco.
http://fieldschool.pucp.edu.pe
fieldschool@pucp.edu.pe

Admissão internacional
Estudantes que se candidatam para os graus de
Bacharel, Mestre ou Doutor.
ingreso@pucp.edu.pe

Residência de estudantes internacionais

Mobilidade internacional

A PUCP não dispõe de uma residência de estudantes, mas
a Divisão de Mobilidade Internacional de Estudantes tem
uma grande lista de residências de estudantes e famílias
peruanas. Isto fornece a máxima oportunidade de prática
no uso da língua espanhola e oferece a oportunidade de
uma experiência única de vida social e familiar, no Peru.

Intercâmbio (com base em convênios de intercâmbio)
e alunos visitantes
promydes@pucp.edu.pe

