Departamento de Relações Internacionais – DRI/UNIMAR
Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão - NIPEX/UNIMAR

PROGRAMA DE BOLSA - CURSO INGLÊS ONLINE DA UNIVERSIDADE DE
MARÍLIA E GLOBAL MISSION INTERCÂMBIOS/HANSA LANGUAGE CENTRE
TORONTO
EDITAL 05/2021
O Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão –
NIPEX e Departamento de Relações Internacionais
– DRI tornam público o lançamento do presente
Edital e convida discentes da graduação
regularmente matriculados na Universidade de
Marília – UNIMAR a participarem do processo de
seleção para 01 (uma) bolsa de estudo de curso
online de língua inglesa da Hansa Language Centre
Toronto (Canadá).
CAPÍTULO I – DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA CURSO DE INGLÊS
Art. 1° - Será concedida 01 bolsa de estudos para curso de Inglês online na Hansa
Centre Language Toronto, de acordo com o mérito acadêmico somada a pontuação
em teste de nivelamento de conhecimentos em língua inglesa em site a ser indicado.
CAPÍTULO II – PRÉ-REQUISITOS INTRÍNSECOS
Art. 2° - Constituem-se pré-requisitos intrínsecos para o ingresso de discentes de
graduação da UNIMAR no Programa:
a) Ser aluno da Graduação, regularmente matriculado na Universidade de
Marília;
b) Ter integralizado no mínimo 20% dos créditos;
c) Ter disponibilidade para assistir as aulas online em datas e horários a serem
definidos pela Global Mission Intercâmbios e Hansa Language Centre
Toronto.
CAPÍTULO III – SELEÇÃO
Art. 3º - A seleção dos candidatos se dará por meio de duas fases: a primeira será
realizada pela Global Mission Intercâmbios e Hansa Language Centre Toronto e a
segunda (caso necessário) internamente pela UNIMAR. Fases da seleção:
a) A seleção será por meio de teste online de nivelamento de conhecimentos em
língua inglesa da Hansa Language Centre Toronto.
b) Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate a análise do
curriculum lattes do candidato (maior participação em eventos científicos).
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CAPÍTULO IV – CLASSIFICAÇÃO
Art. 4º - A classificação se dará por meio da pontuação em teste online de
conhecimentos de língua inglesa.
CAPÍTULO V - DA PREMIAÇÃO
Art. 5º – O discente da comunidade acadêmica da UNIMAR aprovado na seleção
receberá uma bolsa de estudos para curso de inglês online, a ser definido pela
Global Mission Intercâmbios e Hansa Language Centre Toronto.
Parágrafo Primeiro: O curso de inglês online será realizado no primeiro semestre
de 2021, tendo quatro semanas de duração com 1 hora aula/dia e data a ser
definida pela Global Mission Intercâmbios e Hansa Language Centre Toronto e
contará com um certificado de conclusão.
Art. 6º - O resultado do processo seletivo será divulgado a partir do dia 07/05/2021.
Parágrafo primeiro: O membro da comunidade acadêmica da UNIMAR deverá
usufruir de sua bolsa concedida na data determinada pelo programa, perdendo o
direito à premiação caso não o faça no prazo determinado, por qualquer motivo.
Art. 7º – O prêmio é intransferível e não pode ser trocado, em qualquer hipótese, por
dinheiro ou por qualquer outro benefício.
CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8º - Em caso de nenhum participante do programa atingir os pré-requisitos para
a premiação, não haverá Concessão de Bolsa, tampouco estas será acumulada em
futuras premiações.
Art. 9º – O membro da comunidade acadêmica da UNIMAR contemplado pela bolsa
deverá possuir vínculo com a UNIMAR na data de realização do curso de inglês.
Art. 10º - O presente programa é válido para o período de apuração vigente.
Art. 11 º - Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Ação Comunitária, pelo DRI – Departamento de Relações
Internacionais e pela Global Mission Intercâmbios.

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO
Período de inscrição
05/04/2021 a 03/05/2021
Resultado final
A partir do dia 07/05/2021
Realização do curso
A partir do mês de maio de 2021
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO
Teste online de Nivelamento – Conhecimentos de língua inglesa:
Link para acesso ao teste:
https://hansacanada.com/public/test-your-english/start_test/

Página inicial: Inserir nome (name) e correio eletrônico (e-mail)
Nota: O teste de nivelamento avalia gramática, vocabulário e habilidades de
compreensão de leitura.

Página final: Teste completo
Nota: O resultado do teste será encaminhado imediatamente ao e-mail informado
(averiguar caixa de spam para confirmar o recebimento).

Ainda em relação ao teste, é OBRIGATÓRIO o envio do resultado para os emails: globalmission@globalmission.com.br e: internacional@unimar.br informando
seu nome completo e curso de graduação em que está vinculado na UNIMAR (você
receberá uma mensagem de confirmação de recebimento).

Os resultados dos testes que não forem encaminhados até a data final de
inscrição 03/05/2021 serão automaticamente excluídos do processo seletivo.
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Dúvidas
devem ser
enviadas
exclusivamente
para
o
e-mail
internacional@unimar.br e nipex@unimar.br. Não serão sanadas dúvidas por
telefone ou qualquer outro meio.

Marília, 01 de abril de 2021.

________________________________
Walkiria Martinez Heinrich Ferrer
Coordenação NIPEX | DRI - UNIMAR
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