
 

 
 

 

 

 
Edital  

Bolsa de estudos 

1 bolsa de estudo para curso de espanhol na USAL – UNIVERSIDAD DEL SALVADOR – 

ARGENTINA 
 
 
A FAAP através do seu Departamento de Internacionalização informa que, de 01 de março a 01 de 
abril de 2020, estarão abertas as inscrições para a bolsa do curso de espanhol. 
 
A bolsa cobre exclusivamente o valor do curso, que é de USD 1500 (Hum mil e quinhentos dólares 
americanos). 
 
  
1. Público Alvo 

 
A bolsa é destinada a alunos regularmente matriculados a partir do segundo semestre de 
graduação. 
 
 

 
2. Pré-Requisitos 
 

2.1 – Possuir o nível A2/B1 de espanhol (Será realizado teste online através do site da USAL e 
teste presencial na FAAP) 

2.2 – Não possuir nenhuma pendência financeira na FAAP. 
2.3 – Não possuir DP em aberto referente a qualquer semestre do curso de graduação. 

 
 
 
3. Documentos Necessários 
 

 
3.1 – Formulário de Inscrição (anexo a este edital) 

 
3.2 – Cópia Simples do Passaporte (com validade mínima superior a 6 meses da data   

determinada para o retorno ao Brasil); 
 

3.3 – Histórico Escolar a ser solicitado na Central de Atendimento ao Aluno (Prédio 4 – 
subsolo); 
 

3.4 – Média Global a ser solicitada na Central de Atendimento ao Aluno (Prédio 4 – subsolo); 
 

3.5 – Carta de motivação, datada e assinada pelo candidato, mencionando as principais 
razões que o levam a concorrer à bolsa; 

 
 

Entregar os documentos pessoalmente no Departamento de Intercâmbio e Internacionalização 
(Prédio 1 – Subsolo) das 9 às 19hs até 01 de abril impreterivelmente. Não serão aceitas, em 

 
 

FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO - FAAP 

Departamento de Internacionalização e Idiomas FAAP 

Tel: 3662-7103 

E-mail: rel.internacional5@faap.br 
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hipótese alguma, inscrições após essa data ou inscrições incompletas (faltando qualquer 
documento). 
 
 

4. Processo de Seleção 
 

O processo de seleção será feito com base nos seguintes critérios: 
 
4.1 – Média Global; 
4.2 – Carta de motivação. 

 
A comissão de seleção se reserva o direito de vetar as candidaturas dos alunos que não 
atenderem os requisitos.  
 
 
5. Resultado da Seleção 
 

O resultado da seleção será publicado em lista em frente ao Departamento de 
Internacionalização e Idiomas FAAP (Prédio 1 - Subsolo) a partir do dia 6(seis) de abril de 2020.  
 

 
 
6. Informações Adicionais  
 

Despesas com passagem aérea, acomodação, seguro saúde e demais gastos no exterior são 
de inteira responsabilidade do candidato, sendo que a FAAP não se responsabiliza por 
quaisquer outras despesas decorrentes do programa.  
 
Não é necessário visto de estudante para estudar um mês na Argentina. 
 
O aluno é responsável por apresentar sua documentação na forma exigida pelas 
autoridades do País de destino.  
O aluno é responsável por seu seguro saúde.  
A FAAP não se responsabiliza por quaisquer inconvenientes na entrada no País.  

 

 

 

 

 

 

  



Programa de Intercâmbio de Férias 
CURSO DE ESPANHOL 

 

USAL – Universidad Del Salvador 

 

Ficha de Pré- inscrição 

 
1. Dados Pessoais 

Nome Completo:            

Nacionalidade:     Data de Nascimento:   /  /  

Nome do Pai:            

Nome da Mãe:             

Número do Passaporte:          

E-mail:             

Endereço:           Nº:    

Complemento:       Bairro:      

Cidade:      Estado:     CEP:    

Telefones 

Res:      Com:     

Fax:      Cel:      

 

2. Dados Acadêmicos 

Curso no qual está matriculado na FAAP:       

Número de Matrícula:       

 

 

 

3. Dados Profissionais 

Atividade que desenvolve atualmente:       

             

 



4. Informações Médicas 

Tipo sanguíneo: ___________________________________________ 

Alergia a medicamentos: ____________________________________ 

Alergias em geral (especificar):________________________________ 

Outras especificações: _______________________________________ 

Restrições com alimentação: __________________________________ 

 

5. Experiências Internacionais 

Alguma vez já participou de curso no exterior? 

Sim (     ) Não (     ) 

Local:      Duração:        

 

6. Conhecimento de Idiomas 

B. (básico) I. (Intermediário) A. (Avançado) 

Inglês: (     ) Espanhol: (     ) Francês: (     ) Italiano: (     ) 

Outras:          

 

 

Data:    /  /  

 

 

Aluno:    _____________________ 


