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OFÍCIO Nº 246 /2013 – GDS 
São Paulo, 20 de setembro de 2013. 

 
Assunto: Abertura de processo de seleção para alunos do Ensino Superior 

Tecnológico para o Programa de Graduação Sanduiche da Comissão Fulbright 
(Governo dos Estados Unidos).  

O Centro Paula Souza ganhou, a título de doação, doze bolsas de Graduação 
Sanduíche do Governo dos Estados Unidos, representado pela Comissão Fulbright, 
para alunos do Ensino Superior Tecnológico das Fatec. A Coordenadoria de Ensino 
Superior abre o processo de Seleção para alunos, conforme descritivos e regras a 
seguir. Maiores informações sobre a Comissão Fulbright podem ser acessadas no sítio 
http://www.fulbright.org.br. 

 
1. Características do Programa 
 
O programa oferece até doze bolsas a partir de junho/julho de 2014 

exclusivamente para alunos dos seguintes Cursos Superiores de Tecnologia das 
Faculdades de Tecnologia (Fatec) do Centro Paula Souza: 

• Automação de Escritórios 
• Comércio Exterior 
• Eventos 
• Gestão Ambiental 
• Gestão Comercial 
• Gestão Empresarial 
• Gestão Financeira 
• Gestão de Turismo 
• Gestão de Recursos Humanos 
• Logística 
• Logística Aeroportuária 
• Produção Fonográfica 
• Secretariado 

A bolsa inclui curso de inglês de quatro semanas nos EUA, seguido de um ano 
acadêmico em um dos Community Colleges que integram o programa. Ao término dos 
estudos, o bolsista deverá, obrigatoriamente, retornar ao curso de origem da sua 
FATEC para dar seguimento aos estudos, se possível, com aproveitamento de créditos. 

 
2. Benefícios da bolsa 
 

• Curso de inglês com duração de quatro semanas nos EUA. 
• um ano acadêmico em um dos Community Colleges que integram o 

programa 
• Alojamento e alimentação durante todo o período do programa nos 

EUA. 
• Taxas escolares. 
• Auxílio mensal para cobrir as despesas adicionais de estadia 

durante o programa. 
• Passagem aérea de ida e volta aos EUA. 
• Seguro saúde. 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
http://www.fulbright.org.br/
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Devido as condições oferecidas para a estadia dos bolsistas nas 
instituições nos EUA não é permitida a permanência de dependentes do 
bolsista durante o programa.   

 
3. Requisitos para candidatura 
  

Os interessados em se candidatar ao programa deverão atender os seguintes 
requisitos: 

• Possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana. 
• Estar matriculado na modalidade presencial em uma das Fatec do Centro 

Paula Souza em um dos seguintes cursos: Automacão de Escritórios, Comércio 
Exterior, Eventos, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão Empresarial, Gestão 
Financeira, Gestão de Turismo, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Logística 
Aeroportuária, Produção Fonográfica, Secretariado. 

• Ter concluído no mínimo dois semestres acadêmicos no momento da 
saída para os EUA (julho/2014) e ao retornar dos EUA (julho/2015) ter no mínimo um 
semestre acadêmico antes da conclusão do curso. 

• Não possuir reprovação nas disciplinas realizadas do curso superior de 
tecnólogo. 

• Não possuir diploma de curso superior.  
 

4. Procedimentos para candidatura 
 

Os procedimentos para candidatura serão gerenciados pela unidade de ensino 
participante que deverá designar um responsável para este processo. Cabe à unidade, 
portanto, divulgar o referido processo de seleção e encaminhar à CESU, a/c Bruno 
Miyasato, a documentação dos três melhores alunos selecionados que representarão a 
unidade, a fim de que estes sejam enviados à Comissão Fulbright para análise final.  

 
Documentos necessários para a candidatura  

•  Formulário de inscrição preenchido, em inglês (anexo). 
Observação: a inscrição do curso no formulário deve seguir a tabela a seguir: 
 
Curso Português Curso Inglês 
Automação de Escritórios Office Management 
Comércio Exterior Foreign Trade 
Eventos Event Management 
Gestão Ambiental Environmental Management 
Gestão Comercial Commercial Management 
Gestão Empresarial Business Management  
Gestão Financeira Financial Management 
Gestão de Turismo Hospitality Management 
Gestão de Recursos Humanos Human Resources 
Logística Logistics 
Logística Aeroportuária Airport Port Logistics 
Produção Fonográfica Media Sound Production 
Secretariado Office Management 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
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•  Relação de documentos complementares: 
•  Carteira de Identidade (frente e verso) ou Carteira Nacional de 

Habilitação (frente e verso). 
•  Se possuir, passaporte de capa azul (páginas 2 e 3) ou de capa 

verde (páginas 1, 2 e 3). 
• Histórico escolar da FATEC do curso de tecnólogo em andamento.  

 
Atenção: para preparar uma candidatura competitiva, é necessário o 

preenchimento cuidadoso e preciso de todos os campos. As respostas para as seis 
questões do essay são CRUCIAIS para a análise da candidatura. Assim, as 
respostas devem possuir os elementos que permitam avaliar os tópicos abordados 
nas questões. Os documentos acima devem ser enviados por e-mail e via malote. 

 
5. Processo de Seleção 
 

A seleção dos candidatos se dará em duas etapas: nacional e internacional. 
 
Etapa Nacional 
 
Parte 1 – Análise de Documentação e Currículo – feita pela Fatec 

 
Nesta primeira etapa de seleção, caberá à unidade participante avaliar os 

candidatos, conforme requisitos a seguir:  
• Avaliar o perfil do aluno, de acordo com os requisitos do item 3. 
• Avaliar a documentação apresentada, de acordo com os requisitos do item 

4. 
• Avaliar o currículo do aluno, considerando os requisitos do programa 

(curso, semestres cursados, sem reprovação em disciplina). 
Os alunos que cumprirem os pré-requisitos desta etapa serão convidados a 

fazer o Teste de Inglês TOEFL, conforme segue.  
 
Teste de Inglês – TOEFL-ITP 

 
Os candidatos que pré-selecionados no processo de análise de documentos e 

currículo serão convocados para fazer o teste de inglês Test of English as a Foreign 
Language – Institutional Test Program (TOEFL-ITP). O teste é gratuito para os alunos 
pré-selecionados e será aplicado na unidade de ensino participante pela equipe de 
professores de inglês (processo semelhante ao exame TOEIC) e será corrigido pela 
empresa Mastertest. Serão convidados a participar da Etapa Nacional de seleção os 
candidatos que obtiveram nota igual ou superior 470 pontos. 

 
Parte 2 – Análise de Teste de Inglês TOEFL-ITP e Currículo – feito pela 

Fatec 
 

Nesta segunda etapa, caberá à unidade participante:  
• Avaliar a maior nota no Teste de Inglês TOEFL-ITP, respeitando o critério 

de pontuação estabelecido.   
• Avaliar o melhor currículo em termos de aproveitamento de notas. 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
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• Enviar para CESU, via e-mail e malote, a/c Bruno Miyasato, nomes e 
documentação dos três alunos selecionados que representarão a unidade participante, 
independemente do curso.  

 
Etapa Nacional - Entrevista – feita pela Comissão Fulbright  
 
Nesta etapa, os candidatos selecionados pelas Fatec serão convocados para a 

entrevista. Os candidatos melhor avaliados pela nota no TOEFL-ITP, igual ou superior 
470 pontos, de acordo com o curso de origem, limitado a, no máximo, três candidatos 
por curso, podendo os organizadores decidirem pela exclusão de algum curso conforme 
os resultados obtidos no teste. Caso não haja número suficiente de candidatos com nota 
mínima no curso, serão então convocados os candidatos com maior nota no TOEFL-
ITP, independentemente do curso em que estejam matriculados. O número máximo de 
candidatos a serem convocados para a entrevista é 39 (trinta e nove). As entrevistas 
serão realizadas em inglês e português sendo analisado os seguintes aspectos: preparo 
acadêmico, compromisso com os objetivos do Programa e capacidade de adaptação do 
candidato às situações . Não haverá custo para participação na entrevista.  

Serão selecionados os 12 alunos melhor avaliados independentemente do curso 
de origem. 

 
Etapa Internacional - Feita pela Comissão Fulbright 
 

A Comissão Fulbright enviará as 12 candidaturas para o comitê nos EUA. Este 
comitê analisará os candidatos provenientes de todos os países que integram o 
programa. Até doze candidatos brasileiros serão escolhidos para receber a bolsa. O 
comitê indicará para cada bolsista as instituições onde serão realizadas as atividades 
de treinamento de inglês, bem como as de natureza acadêmica.  

 
6. Cronograma 
 

De 23/09 a 18/10 Inscrição (candidatura) na unidade participante. 
De 21 a 24/10 Análise preliminar dos inscritos com base nos requisitos do 

programa e histórico escolar – Etapa Nacional – Parte 1.  
25/10 Agendamento do Teste de Inglês TOEFL-ITP através do 

formulário https://docs.google.com/forms/d/1aL-
s8KDytN3fYUGGkl7cep8FqNmlUAJ1EropDOMsZrE/viewform  

De 18/10 a 01/11 Entrega das provas TOEFL-ITP nas unidades participantes.  
De 4 a 7/11 Aplicação dos Testes TOEFL-ITP nas unidades participantes. 
De 4 a 8/11 Envio dos Testes TOEFL, via correio, para a empresa Master 

Test.  
De 11 a 15/11 Correção dos Testes TOEFL-ITP.  
18/11 Divulgação das notas dos Testes TOEFL-ITP para as 

unidades participantes. 
De 19 a 27/11 Análise final dos inscritos com base nos requisitos do 

programa, nota do Teste TOEFL-ITP e histórico escolar – 
Etapa Nacional – Parte 2. 
Envio dos nomes e documentos dos candidatos selecionados 
para a CESU. 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
https://docs.google.com/forms/d/1aL-s8KDytN3fYUGGkl7cep8FqNmlUAJ1EropDOMsZrE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1aL-s8KDytN3fYUGGkl7cep8FqNmlUAJ1EropDOMsZrE/viewform
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A partir de 29/11  Convocação dos candidatos para a entrevista. 
02/12 Realização das entrevistas com os candidatos 

recomendados. 
Até abril de 2014 Resultado da Etapa Internacional. 
Junho/Julho de 
2014 

Início do programa de treinamento da língua inglesa nos EUA 
seguido das atividades acadêmicas no Community College 
em agosto/setembro 2014. 

Maio/Junho de 2015 Término das atividades no Community College. 
 
 
7. Informações Adicionais 
 
 

Para esclarecimento de dúvidas e obtenção de mais informações o contato 
deverá ser feito, exclusivamente, por e-mail, enviando mensagem para o endereço: 
bruno.miyasato@centropaulasouza.sp.gov.br 
 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

Mariluci Alves Martino 
Coordenadora Técnica 

Unidade do Ensino Superior de Graduação - CESU 
 
 
 
 

Ao Ilmo. Sr. 
Diretor de FATEC  

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
mailto:bruno.miyasato@centropaulasouza.sp.gov.br

