MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO – CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA

EDITAL Nº 52, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
BOLSA DE ESTUDOS PEARSON INTERNATIONAL
(SELEÇÃO DE CANDIDATO)

A Direção Adjunta Educacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo - Câmpus Bragança Paulista, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que estarão abertas, no período de 01 a 10 de novembro de 2019, as inscrições do
Processo Seletivo para a escolha de 1 (um) estudante matriculado nos cursos técnicos
Integrados do IFSP, para concorrer a uma bolsa de estudos Pearson International
(https://future.utoronto.ca/pearson/about/) em um curso de graduação na Universidade
de Toronto.

1

DA FINALIDADE

1.1

Selecionar os estudantes regularmente matriculados nos cursos técnicos

integrado ao ensino médio do IFSP-BRA, que tenham interesse em realizar um curso de
graduação na Universidade de Toronto.
1.2

Fortalecer a relação entre os sistemas de ensino tanto do nível técnico quanto do

superior de ambos os países.
1.3

Fomentar a integração, o fortalecimento e a consolidação do processo de

internacionalização do IFSP.

2

DOS OBJETIVOS

2.1

A presente chamada pública tem por objetivo selecionar estudantes matriculados

nos cursos técnicos integrados do IFSP-BRA, dos 3º anos, para concorrerem a uma
bolsa de estudos em um curso de graduação na Universidade de Toronto.
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3

DAS VAGAS, DOS BENEFÍCIOS

3.1

Será selecionado 1 (um) estudante regularmente matriculado nos cursos técnicos

integrado ao ensino médio do IFSP Câmpus Bragança Paulista para concorrer a uma
bolsa de estudos em um curso de graduação na Universidade de Toronto.
3.2

O programa cobre estadia, taxas, livros e mensalidades. Para o aluno se

candidatar, no entanto, precisa ter destaque em seus estudos e nível de língua inglesa B1
a B2. Somente a instituição faz o cadastro de indicação do estudante junto à
Universidade.

4

DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

4.1

Para se qualificar para a bolsa de estudos Pearson International, o candidato

deve:
 Estar atualmente no seu último ano do ensino médio
 Iniciar seus estudos na Universidade de Toronto em setembro de 2020
 Comprovar proficiência em língua inglesa por meio de certificados internacionais ou
pelo Instituto através de teste que será realizado em 12/11/2019.

5

DAS INSCRIÇÕES

5.1

Caberá ao estudante encaminhar os seguintes documentos:

 Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado (Anexo I);
 Declaração dos pais ou responsáveis, dando permissão para concorrer a uma Bolsa
de Estudos Pearson International (Anexo II).
 Histórico Escolar atualizado;
 Comprovante de proficiência
5.2

Os estudantes interessados em participar do presente edital deverão realizar suas

inscrições dentro do prazo estabelecido, entregando, no ato da inscrição, toda a
documentação especificada. Inscrições incompletas e com falta de documentação não
serão elegíveis.
5.3

As inscrições devem ser realizadas junto ao representante da Assessoria de

Relações Internacionais (ARINTER) do campus, Profa. Eliane Andreoli, pelo e-mail
arinter.bra@ifsp.edu.br, ou, pessoalmente, com a Profa. Kelly Cristina de Oliveira.
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5.4

O representante da Assessoria de Relações Internacionais (ARINTER) no

campus receberá e validará os documentos apresentados pelos candidatos.
5.5

Não serão aceitas inscrições realizadas em desacordo com as normas e prazos do

presente edital.

6

DO CRONOGRAMA

6.1 As fases e prazos deste edital ficam assim definidos:
Fases

Prazos

1.

Publicação do edital

30/10/2019

2.

Submissão das inscrições

3.

Prova de Proficiência

12/11/2019

4.

Inscrições homologadas

13/11/2019

5.

Divulgação do resultado preliminar

14/11/2019

6.

Divulgação do resultado final

15/11/2019

01/11 a 11/11/2019

7

DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

7.1

Somente serão homologadas as inscrições que estiverem em conformidade com

as normas constantes no presente edital.
7.2

Caberá a Assessoria de Relações Internacionais (ARINTER) do campus

apreciarem os recursos que, porventura, sejam interpostos quanto a não homologação.

8

DA CLASSIFICAÇÃO E DA SELEÇÃO

8.1

Após o recebimento de todas as inscrições no campus, as candidaturas serão

avaliadas pelo representante da Assessoria de Relações Internacionais (ARINTER) do
campus e/ou pares.
8.2

Será selecionado o estudante que apresentar o maior Coeficiente de Rendimento

Escolar (CRE).
8.3

Em caso de empate, o critério de desempate aplicado será a idade dos

candidatos, sendo que o candidato mais velho será selecionado.

9

DO RESULTADO

9.1

O resultado será divulgado no site o IFSP-BRA (https://bra.ifsp.edu.br/).
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10

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1

Os casos omissos serão analisados pela Assessoria de Relações Internacionais

(ARINTER) do campus.
Bragança Paulista, 30 de outubro de 2019.

(assinado no original)
André Marcelo Panhan
Diretor Adjunto Educacional
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO – CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA
ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Eu,

_______________________________________________________________,

prontuário Nº._______________,

aluno regularmente matriculado no curso

____________________________________________ do Campus Bragança Paulista
do IFSP, declaro que li e estou de acordo com os termos do Edital Nº 52 / 2019 - Bolsa
de Estudos Pearson International, e compreendo as exigências para a seleção.
Outrossim, confirmo os dados discriminados abaixo:

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE:
1.1 Nome completo:
__________________________________________________________________
1.2

Curso:
__________________________________________________________________

1.3

Campus:
__________________________________________________________________

1.4

Endereço residencial:
__________________________________________________________________

1.5

Nome dos responsáveis:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.6

Telefone para contato: (

1.7

Endereço eletrônico para contato: _____________________________________

) __________________ (

) ___________________

______________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO II
AUTORIZAÇÃO
Eu, (nome do pai) _______________________________________________________,
portador do documento de identidade Nº. _____________________________________
e CPF Nº. _____________________________________ e eu, (nome da mãe)
__________________________________________________, portadora do documento
de

identidade

Nº.

_____________________________________

_____________________________________

autorizamos

o(a)

e

CPF

Nº.

aluno(a),

______________________________________________, documento de identidade Nº.
_______________________________ e CPF Nº. ____________________________ do
curso Técnico em _________________________ Integrado ao Ensino Médio a
participar do Programa Bolsa de Estudos Pearson International, permitindo que
nosso(a) filho(a) concorra a uma bolsa de estudos em um curso de graduação na
Universidade de Toronto.
Bragança Paulista, ___ de novembro de 2019.

Assinatura do Pai
e/ou

Assinatura da Mãe

