
 

‘ 

EDITAL BOLSAS CENTRAL DE IDIOMAS 

 

O REITOR do CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC, mantido pelo Instituto de Administração 
e Gestão Educacional Ltda., credenciado conforme Portaria 1971/2019, de 08/11/2019, 
publicada no DOU de 11/11/2019, torna público o Edital para concessão de bolsas de estudos 
no curso de inglês ofertado pela Central de Idiomas - CIU: 

 

1 – DEFINIÇÕES: 

Bolsa de estudos: Bolsa integral para fazer o curso de Inglês ofertado pela Central de Idiomas – 

CIU, para início exclusivamente em 2021/02. 

Cursos Abrangidos: Cursos de graduação em Pedagogia e Enfermagem e curso Técnico em 

Enfermagem. 

A quem se destina: Alunos regularmente matriculados nos cursos abrangidos neste edital. 

2 – DO OBJETO 

2.1. Este edital destina-se à concessão de bolsas de estudos aos estudantes do Centro 
Universitário IMEPAC, matriculados nos cursos: 

I. Graduação em Pedagogia; 

II. Graduação em Enfermagem; 

III. Técnico em Enfermagem. 

2.2. O Centro Universitário IMEPAC oferecerá, para ingresso exclusivamente no 2º 
Semestre de 2021, as bolsas abaixo no curso de Inglês da Central de Idiomas, 
observados os cursos abrangidos: 

Alunos regulamente 
matriculados nos cursos: 

Períodos Total de Bolsas 

Pedagogia Todos os períodos 8 

Graduação em Enfermagem Todos os períodos 5 

Técnico em Enfermagem Todos os períodos 3 

TOTAL DE BOLSAS 16 

 

2.2.1. As bolsas previstas para um curso que, obedecidas as normas deste edital, não forem 
preenchidas, poderão ser concedidas aos classificados de outro curso, sendo que no 
caso da Enfermagem, a prioridade das bolsas não preenchidas do Técnico de 
Enfermagem será para a Graduação em Enfermagem e vice versa. 
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3 – DO CRONOGRAMA  

3.1 As inscrições serão realizadas pelos interessados conforme o seguinte cronograma: 

Procedimento Data Local Hora 

Inscrições De 03 a 
09/08/2021 

Exclusivamente pelo link 
https://forms.gle/gLNGqPfToVSMSSqZ8 

24 horas 

Encerrando às 
23h59min do dia 

10/08/2021 

Resultado 13/08/2021 Exclusivamente pelo site 
www.imepac.edu.br 

A partir das 9h 

Matrículas  16 a 
18/08/2021 

Central de Idiomas 
Avenida Minas Gerais, 1889 - IMEPAC 

De 8h30 às 12h 
e  

de 13h30 às 
17h30 

Início das Aulas 21/08/2021 Centro Universitário IMEPAC Sábados de 
9h30 às 12h 

 

 

4 – DOS REQUISITOS PARA CONCORRER ÀS BOLSAS  

4.1 São requisitos para concorrer às bolsas de Inglês objeto deste edital: 

 4.1.1 – estar regulamente matriculado em um dos cursos do IMEPAC abrangidos neste 
edital; 

4.1.2 – autorizar o levantamento e utilização da média global obtida no último semestre 
cursado e, no caso de alunos do primeiro período, a média obtida no Vestibular; 

4.1.3 – elaborar no sistema de inscrição um parágrafo dissertativo sobre porque deseja 
fazer um curso de Inglês e qual importância disso para sua vida pessoal e profissional;  

 

5 – DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE 
DESEMPATE DOS CANDIDATOS 

5.1. A aprovação e classificação dos candidatos inscritos será feita mediante os seguintes 

critérios: 

I. O somatório da média global do último semestre cursado ou da nota no Vestibular, no 
caso dos estudantes de primeiro período, com a nota obtida no parágrafo dissertativo 
elaborado no momento da inscrição. No caso dos candidatos matriculados no 1º 
período do curso Técnico em Enfermagem, por não terem nota de vestibular nem 
média global de período cursado, a nota no parágrafo dissertativo será multiplicada 
por 2 (dois), perfazendo assim o total de pontos para concorrer às vagas. 

II. A média global ou do Vestibular é descrita considerando 100 pontos e o parágrafo 
dissertativo valerá 100 pontos, totalizando 200 pontos. No caso dos candidatos 
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matriculados no 1º período do curso Técnico em Enfermagem, o parágrafo dissertativo 
totalizará 200 pontos. 

III. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente dos pontos obtidos, sendo 
aprovados os primeiros colocados dentro do número de bolsas ofertadas e os demais 
serão classificados. 

5.2. Em casos de empate entre candidatos, será melhor classificado: 

I. O candidato matriculado em período mais adiantados nos cursos, mantendo o empate; 

II. O candidato com a maior média global; 

 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA NA CENTRAL 
DE IDIOMAS - CIU 

6.1 Para a matrícula no curso de Inglês da CIU o candidato aprovado para a bolsa deverá 
apresentar: 

I. Cópia da Carteira de Identidade ou equivalente; 

II. Cópia do CPF; e 

III. Cópia de Comprovante de residência 

 

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 O bolsista perderá o direito à bolsa em caso de duas reprovações durante o curso de 
Inglês. 

7.2 O curso tem duração de 5 anos. 

7.3 A turma de bolsista funcionará aos sábados e o bolsista que for reprovado terá que ser 
alocado em outras turmas, com dias e horários conforme disponibilidade da CIU. 

 

Araguari/MG, 02 de Agosto de 2021. 

 

JOSÉ JÚLIO LAFAYETTE 

REITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC - ARAGUARI 


