EDITAL DE SELEÇÃO Nº 16/2015
SELEÇÃO DISCENTE PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
WOBI WORLD BUSINESS FORUM (WBF) 2015 EM NOVA YORK, EUA.

Dispõe sobre a seleção de um prêmio para aluno/a
da FADERGS para participação no WOBI World
Business Forum 2015, nos EUA, em Nova York,
nos dias 12 e 13 de novembro.

A Direção Acadêmica e o International Office da FADERGS - Faculdade de Desenvolvimento do Rio
Grande do Sul – tornam público o PROCESSO DE SELEÇÃO de aluno/a para participar da premiação
para o evento internacional da Rede Laureate International Universities, WOBI WORLD BUSINESS
FORUM WBF 2015 nos EUA, em Nova York, nos dias 12 e 13 de novembro de 2015.

1. OBJETIVO
Em reflexo ao sucesso do World Business Forum em 2014 e WOBI on Leadership 2015, para o qual
foram enviados alunos da FADERGS, a Rede Laureate International Universities em conjunto com a
FADERGS, mais uma vez contemplará um aluno/a com um prêmio para participar do evento World
Business Forum 2015. Mais informações no site do evento é https://wbf.wobi.com/.

2. DO PRÊMIO
Como prêmio para o evento, a Rede Laureate International Universitites cobrirá os ingressos para o
evento, o hotel, o café da manhã, o seguro viagem, a recepção de boas-vindas, o jantar em grupo e o
transporte do hotel para o evento e jantar. A FADERGS, em contrapartida, irá premiar o/a aluno/a com a
passagem aérea de ida e volta à Nova York e um adiantamento financeiro para cobrir custos no local.

3. REQUISITOS E INSCRIÇÕES
Para poder se inscrever nesse processo seletivo, o/a candidato/a deverá inicialmente preencher os
seguintes requisitos:
a) Ser aluno da FADERGS de um dos cursos de Graduação (bacharelado ou tecnólogo - cursando
entre o segundo e o penúltimo semestre)
b) Não ter nenhuma pendência financeira com a FADERGS (matricula, mensalidade, biblioteca);
c) Não ter sido comtemplado com bolsa para eventos Internacionais da Laureate em 2014-02 ou
2015-01;
d) Ter se matriculado em, no mínimo, 12 créditos em 2015-01;
e) Ter desempenho acadêmico com média mínima de 8,5 (oito e meio), entre todas as disciplinas
cursadas no semestre de 2015-01. O aluno deverá somar todas as suas notas finais do semestre de
2015-01 e dividi-las pelo número de disciplinas. Caso essa média for maior que 8,5, poderá
participar.
f) Deve estar devidamente matriculado em no mínimo 12 créditos em 2015-02 e com a matrícula
paga;
g) Nível mínimo intermediário na língua inglesa, pois as palestras do evento serão todas em
inglês. O nível será comprovado através de um teste de inglês e entrevista de seleção.
h) Compreensão básica em espanhol;
i)

Ter disponibilidade de horário para participar de todas as etapas do processo seletivo, bem como
das reuniões e das atividades preparatórias para o evento;

A Inscrição do/a aluno/a deverá ocorrer no período compreendido entre 30 de julho a 09 de agosto
de 2015 e deverá ser feita via Web através do requerimento “Solicitação IO Wobi WBF 2015”. Os
alunos que preencherem os requisitos acima poderão completar o requerimento. É de
responsabilidade do/a aluno/a observar os requisitos ou sua inscrição será anulada.
Fortemente indicamos que todos/as os/as alunos/as que se inscreverão para este Edital que façam seu
Passaporte, caso não tenham, ou revalidem, caso a validade dele seja anterior a Maio de 2016.
Lembramos

que

o

processo

do

Passaporte

pode

levar

em

torno

de

15

dias

(http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/passaporte) e que o Visto Americano pode levar em torno
de 30 dias (anexo 01). Por isso, programe-se.

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
Estão sujeitos à seleção, para a participação no evento internacional da Laureate, os alunos que
preencherem todos os requisitos e fizerem o requerimento de inscrição dentro do período estipulado,
previstos na parte 03 deste Edital. Os dois primeiros/as alunos/as de cada uma das Escolas com as
maiores médias de notas do semestre de 2015-01 serão pré-selecionados e contatados por e-mail ou
telefone até o dia 21 de Agosto de 2015 para prestarem o Teste de Inglês e entrevistas. Os alunos que
não forem contatados até esta data não foram pré-selecionados. O Teste e as entrevistas serão
realizados no dia 24 de agosto de 2015, das 09:00 as 10:30, no Campus Centro (sede e sala a
confirmar). Alunos/as que não comparecem nesta data serão eliminados da seleção. Dentre os seis
pré-selecionados, a/o aluna/a que obtiver melhores resultados nos itens abaixo será o/a ganhador/a do
prêmio:


Capacidade de escuta e compreensão da fala na língua inglesa;



Capacidade de comunicação oral na língua inglesa;



Iniciativa, mentalidade global, extroversão, liderança e maturidade.

A Comissão de Avaliação escolhida pela Direção e International Office da FADERGS terá total
autoridade para avaliar os/as candidatos e decidir qual deles/as é o que se destaca mais nos itens acima
descritos. A divulgação do resultado do processo seletivo aos/as candidatos/as pré-selecionados será
feita até o dia 25 de agosto de 2015 e também no site da FADERGS. A Laureate International e a
FADERGS fornecerão Cartas ao/a aluno/a selecionado para facilitar a emissão do Visto Americano.
Mas lembramos que isto não garante o mesmo e que é de responsabilidade do mesmo arcar com os
custos do visto, como a viagem a São Paulo ou Rio de Janeiro e o pagamento do visto.

5. DA RESPONSABILIDADE DO ACADÊMICO SELECIONADO:
a) Apresentar todas as comprovações dos requerimentos após a seleção (notas, presenças,
passaporte, matrícula, etc.)
b) Ser um representante internacional da FADERGS tanto no evento WOBI WBF quanto na
relação com os colaboradores da Rede Laureate International Universities, tendo a habilidade
de responder perguntas sobre a instituição e a rede.
c) No decorrer do evento, o acadêmico selecionado deverá publicar e compartilhar nas redes
sociais (Facebook e Twitter) comentários, opiniões, frases e citações interessantes dos
apresentadores, detalhes sobre a agenda e fotos do evento, com as marcações “#FADERGS”
e outras “#” solicitadas pela organização.

d) Ao retornar do evento, o estudante deverá preparar uma apresentação sobre toda a experiência
e os conhecimentos adquiridos. A equipe do Laureate Live fornecerá o modelo para essa
apresentação. A apresentação deverá ser feita aos outros estudantes da instituição em
evento(s) a ser agendado pelo International Office Fadergs.

6. CRONOGRAMA
Período de inscrições Web

30/07 a 09/08/2015

Contato com os/as dois alunos/as com maiores médias, por Escola,

Até 21/08/2015

para confirmação do teste de inglês (total de 06 alunos/as)
Teste de Inglês e Entrevistas

24/08/2015

Resultado Final

25/08/2015

Prazo para envio da cópia do Passaporte com validade mínima de

31/08/2015

06 meses após Novembro de 2015
Prazo para envio da cópia do Visto Americano

05/10/2015

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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. Em caso de não comparecimento ao
evento, o/a aluno/a deverá ressarcir a FADERGS de todas as despesas pagas.

Porto Alegre, 28 de julho de 2015.

Filipe Barroso
Vice-Diretor FADERGS

Eduardo Lomando
Coordenador do International Office

ANEXO 01
RESUMO DO PROCESSO PARA VISTO AMERICANO

Etapas necessárias à Solicitação de um Visto Americano
1. Determinar o tipo de Visto necessário para viajar para os Estados Unidos. Para estudos
de curta duração é o B2.
2. Completar o formulário online de solicitação de visto, DS-160. O DS-160 é um formulário
online
do
governo
americano
e
pode
somente
ser
preenchido
em https://ceac.state.gov/genniv/. Selecione a língua “Português” no menu superior na
direita da página. As instruções estão em inglês, mas se colocar o cursos no texto irá
aparecer a tradução em português.
a. Cada solicitante deve completar este formulário antes de utilizar qualquer
serviço nesta página. Deve-se escolher a cidade onde o visto será finalizado.
Indicamos São Paulo ou Rio de Janeiro pela proximidade. Siga todos os passos.
3.

Após preencher o DS-160, comparecer a CASV – Centro de Atendimento ao Solicitante
de Visto para iniciar o processo. O CASV fica na Av. Carlos Gomes, 1501 - Tres
Figueiras/Porto Alegre- RS 90480-005.

4. Comparecer à entrevista na Seção Consular na cidade escolhida. Não deixe de levar
algum comprovante da Faculdade e/ou instituição relacionada para comprovar o motivo
do visto.
5. Após a entrevista na Seção Consular, verifique na página para ver o status do visto e a
informação de entrega.
Verificando um Erro no Seu Visto: acesse http://portuguese.brazil.usembassy.gov/ para
instruções sobre como solicitar a correção de um erro.
Visto Negado: Se um solicitante teve um visto negado, o oficial consular entregará ao solicitante
uma carta explicando a justificativa de recusa do visto. Caso necessite de uma informação
específica em relação ao Visto Negado, acesse http://portuguese.brazil.usembassy.gov/ para
instruções adicionais.

