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OFÍCIO CIRCULAR Nº 25 /2013 - GDS 

 

São Paulo, 14 de agosto de 2013. 

 

 

Assunto: Manifestação de interesse dos alunos para o Programa de Intercâmbio Cultural- 

Espanhol. 

 

 

O Centro Paula Souza abre o processo de Seleção dos Alunos dos Cursos Tecnológicos, são 

ofertadas 19 bolsas para o Programa de Intercâmbio com um Curso de Imersão de Língua 

Espanhola de 02 a 30 de novembro 2013, na cidade de Córdoba, Argentina aos melhores 

ALUNOS EGRESSOS – alunos que concluíram o curso tecnológico no 1º semestre de 2013 - 

das FATECs. 

 

 Para participar do processo seletivo é necessário que o perfil do aluno seja condizente com o 

programa, conforme segue: 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 

 

 Participantes: Alunos EGRESSOS - (Alunos que concluíram no primeiro semestre de 

2013); 

 Número total de vagas: 19  

 Condição para a Validação das Inscrições: ser aluno egresso de CURSO 

TECNOLÓGICO cuja grade contemple a disciplina de Espanhol; não ter participado de 

nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Centro Paula Souza; ter 

75% de frequência mínima no curso; não ter nenhum registro escrito de advertência ou 

pena disciplinar;  

 Critério para a classificação: histórico escolar com maior percentual de rendimento 

(PR), no caso de haver empates, será considerado o aluno com a melhor média na 

disciplina “Espanhol”. 

 Tipo de Curso: 4 semanas de Curso Intensivo de Espanhol em escola de idiomas em 

Córdoba, Argentina, que avaliará todos os alunos ao início do curso e fará a matrícula de 

acordo com o nível de conhecimento – Não há necessidade de conhecimento mínimo de 

Espanhol. 

 Tipo de Acomodação: casa de família. 

 Alimentação: café da manhã, almoço e janta. 

 Transporte Aéreo: Passagem aérea em classe econômica. 

 Traslados: Transfer aeroporto-casa de família-aeroporto 

 Transporte em Córdoba: transporte público casa de família – escola – casa de família 

de 2ª a 6ª feira.  

 Seguro Saúde: seguro-saúde Assist Card durante todo o período do programa. Os 

dados sobre a cobertura serão divulgados posteriormente.  

 Custos: As despesas com os documentos pessoais serão por conta do participante (Não 

há necessidade de passaporte, somente o RG) 

 Data de Embarque provável: 02 de novembro de 2013. 
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Cronograma de atividades: 

 

Ações  Datas  

Inscrições  Até 29/08 às 23h59 

Confirmação dados dos inscritos pela unidade  De 30/08 até 09/09/2013 às 

17h00 

Divulgação da Lista do 1º colocado dos ganhadores A partir de 10/09 

 

 

 

 As inscrições devem ser realizadas no link abaixo:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1a_MZGeaGIRjQ-R7h_kR5I0E9qlVsRdceRa5LtTJEfkg/viewform  
 

 

 Contatos 

No caso de dúvida, os alunos podem entrar em contato através do e-mail 

intercambioespanhol@gmail.com  

 

 

 

Certos de contar com a sua costumeira colaboração, agradecemos o empenho dispensado e 

permanecemos à disposição para informações complementares. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

CÉSAR SILVA 

Vice-Diretor Superintendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Ilmo. Sr. 

Diretor de FATEC 
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