
SUMMER CAMP Instituto Confucius PUC-Rio 2018 

O Instituto Confucius PUC-Rio oferece bolsas de estudo para o 5º Curso de verão na 

Universidade de HEBEI, na República Popular da China. As bolsas incluem materiais didáticos, 

alimentação, hospedagem e bilhetes de visitas culturais organizadas pela Universidade. A taxa de 

inscrição, a passagem aérea e o visto chinês serão pagos pelo estudante. 

Durante a sua estadia os alunos aprenderão Língua, Cultura e Caligrafia Chinesa; 

participarão de uma típica Cerimonia de Chá e se divertirão com workshops de Tênis de Mesa, 

Teatro Chinês e a Arte do “Taiji”. Além dessas atividades, os estudantes terão a oportunidade de 

conhecer a Grande Muralha e passar um final de semana em Pequim, onde visitarão a famosa 

Cidade Proibida. 

Venha participar dessa incrível experiência na China! 

Duração: 

O curso tem duração de três semanas. Iniciará em 17 de julho e terminará no dia 06 de 

agosto de 2018. Haverá apenas um transporte para levá-los de aeroporto de Pequim até a 

Universidade e vice-versa.  

Requisitos: 

Para participar do Summer Camp IC 2018 é necessário ser aluno do Instituto Confucius 

PUC-Rio; possui passaporte com validade de, no mínimo, seis meses, e com uma página de visto 

em branco; ter cursado 40 horas de Língua Chinesa e ser aprovado no Exame de Proficiência 

oficial da China, o HSK. 

Inscrição: 

As inscrições estarão abertas até o dia 11 de maio de 2018. 

Acesse o arquivo da ficha de inscrição.  

Favor preencher e encaminhá-la para: confucius@puc-rio.br 

 

Passagem Aérea:  

  

 Devido ao contexto de crise econômica, o Instituto Confucius PUC-Rio não poderá 

custear a passagem aérea dos alunos inscritos no Summer Camp IC 2018.  

Pagamento: 

A taxa de inscrição é no valor de R$300,00. O pagamento será efetuado por boleto, o qual 

será enviado ao aluno após a confirmação de sua inscrição. 

O prazo para o pagamento do boleto de inscrição é o dia 11 de maio de 2018.  

Fique atento ao prazo, pois não será permitido prorrogá-lo! 

Observação: Em caso de desistência, as taxas de inscrição e passagem não serão 

reembolsadas. 
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