EDITAL DE SELEÇÃO Nº 005/2015
SELEÇÃO DICENTE PARA CANDIDATURA À BOLSA WILLIAM C. DENNIS
SCHOLARSHIP 2015.

Dispõe sobre a seleção para candidatura de
um/a aluno/a da FADERGS para
participação no processo seletivo do William
Dennis
Scholarship
da
Laureate
International Universities de 2015.

O International Office e a Direção Acadêmica da FADERGS - Faculdade de Desenvolvimento
do Rio Grande do Sul – torna público o Processo de seleção para a candidatura à bolsa William
C. Dennis Scholarship 2015 de um/a aluno/a de Graduação (bacharel ou tecnólogo).

1. CARACTERÍSTICAS DA BOLSA
Estão abertas as inscrições para a William Dennis Scholarship, promovida pela Rede Laureate
International Universities. O programa selecionará três alunos da América Latina que serão
contemplados com uma bolsa integral de estudos em qualquer universidade da Rede Laureate.
A bolsa inclui a isenção completa das mensalidades, as passagens aéreas e uma mesada de até
$1500,00 (mil e quinhentos dólares – a depender do destino) para as despesas de alimentação,
moradia e outras despesas escolares, por até um ano acadêmico. O Panorama Geral sobre as
bolsas

está

disponível

em

http://www.laureate.net/Corporate-Social-

Responsibility/Awards/The-William-C-Dennis-Jr-Scholarship-for-International-Studies,

e

o

Guia Oficial do Concurso está disponível em http://www.laureate.net/Corporate-Social-

[Digite texto]

Responsibility/Awards/~/media/Files/LGG/Documents/Corporate%20Social%20Responsibility
/Complete%20and%20Official%20Rules_William%20Dennis%20Scholarship_2015.ashx

2. INSCRIÇÃO
2.1 Para se inscrever, o/a candidato deve ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos
da vida civil, nos termos do art. 5º do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), sendo ainda residente
e domiciliado no território nacional e ser brasileiro nato ou naturalizado. Deve ser aluno da
FADERGS de um dos cursos de Graduação (bacharelado ou tecnólogo).

2.2 As candidaturas serão aceitas até o dia 12 de abril de 2015. Para candidatar-se é necessário
inicialmente escolher uma Instituição da Rede Laureate e um curso para fazer o intercambio.
Depois, o/a candidato/a deve enviar para o mail international@fadergs.edu.br, com assunto
“INSCRIÇÃO BOLSA WILLIAM DENNIS“, os seguintes materiais:
a. Uma pequena redação (500 palavras ou menos) dissertando sobre as razões que esse
programa pode mudar a sua vida, deixando claro qual Instituição da Rede e curso/programa
deseja participar. Tudo deve ser escrito em Inglês.
a.1 Para conferir as instituições que existem da Rede Laureate em que você pode
estudar entre em www.laureate.net e clique em "Student Exchange". Após, clique no
Continente e nos países para checar as Universidades existentes. Clique em "More information"
ou entre diretamente no site na Universidade para conferir os cursos ou programas que queres
participar. Caso o idioma do país da Instituição não seja o seu idioma natural, é obrigatório
enviar alguma prova de proficiência na língua do país (confira o Guia Oficial).
b. O link de um canal do Youtube para um vídeo pessoal (com duração entre 01 e 05
minutos) sobre você e por que você merece receber a bolsa William Dennis Scholarship. O
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vídeo não pode conter música comercial protegida por direitos autorais e deve ser produzido
preferencialmente no formato 320 pixels (width) x 240 pixels (height), com qualquer aparelho
(telefones, webcams, câmeras e etc). Confira o vídeo da aluna Carolina Bonfado (UniRitter),
ganhadora dessa bolsa em 2014: http://youtu.be/tihzrIKtJ1s
c. Duas Cartas de Recomendação de Professores, Supervisores de Estágio, Empregadores
ou outros que te conheçam e possam escrever sobre porque você merece receber a bolsa
William Dennis Scholarship (com, no máximo, de 350 palavras).

2.3 Alunos/as funcionários da FADERGS, seus parentes (cônjuges, pais, filhos e/ou irmãos) ou
aqueles que coabitam com os mesmos infelizmente não podem participar da seleção, conforme
as Regras Oficiais.

3. SELEÇÃO DA CANDIDATURA

O International Office e a Direção Acadêmica da FADERGS irão selecionar o/a melhor
candidato/a baseado no item 2 deste Edital e enviarão esta candidatura para concorrer com os
outros elegidos da Rede Laureate na seleção final. Leia o Panorama Geral e as Guia Oficial
(link no item 1 deste Edital) para entender melhor o processo.

4. CRONOGRAMA WILLIAM DENNIS SCHOLARSHIP

12/04/15

Dia final para inscrição no Programa pelo international@fadergs.edu.br

15/04/15

Anúncio ao candidato/a selecionado/a

Até 20/04/15
A partir de 08/05/15

Anúncio no site da FADERGS do/a candidato/a selecionado/a
Anuncio dos três ganhadores da Bolsa William Dennis pelo Comitê
Oficial
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS

O International Office e a Direção Acadêmica da FADERGS são soberanos no processo
decisório da seleção do/a candidato/a que irá concorrer à bolsa William C. Dennis Scholarship.
A inexatidão nas informações prestadas pelo/a candidato/a selecionado, ainda que verificadas
posteriormente, ao/ eliminará da seleção, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição e
passando a vaga para o próximo candidato selecionado.
Porto Alegre, 30 de março de 2015.

Filipe Barroso
Vice-Diretor FADERGS
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Eduardo Lomando
Coordenador do International Office

