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CONVOCADOS PARA MATRÍCULA 

PROGRAMA DE BOLSAS DE NTERCÂMBIO CURTA DURAÇÃO – CAMPUS B 2020 

Processo seletivo para ingresso em programa de intercâmbio de curta duração (1 semana, de 11 a 18 de 

julho de 2020), na área da saúde em Lisboa, Portugal, em parceria com o grupo Ser Educacional e com a 

Escola Superior da Cruz Vermelha Portuguesa.  

Bolsas de 100%  

Nome completo Universidade Bolsa aprovada 

MARINEIDE SOUSA DA SILVA UNINORTE MANAUS 100% - R$ 5.960 

JORGETE SILVA NASCIMENTO UNINORTE MANAUS 100% - R$ 5.960 

CAROLINE MARIA DO NASCIMENTO ALVES UNINASSAU BOA VIAGEM 100% - R$ 5.960 

 

Bolsas parciais (de 20% a 50%)  

Nome completo Universidade Bolsa aprovada 

ÁDYLLA SAYÚRI DA SILVA OLIVEIRA UNAMA - BELÉM 50% - R$ 2.980 

THAÍSE MARCIÃO CAVALCANTE UNINORTE 50% - R$ 2.980 

VANESSA DE SOUZA COELHO UNINORTE 30% - R$ 1.788 

EDUARDO MENDES LIMA UNINORTE 30% - R$ 1.788 

JULIANA ROBERTA FRANCISCO DE A. DE ANDRADE UNINASSAU BOA VIAGEM 30% - R$ 1.788 

ALINE MEDINA VILHENA UNIVERITAS - RIO DE JANEIRO 30% - R$ 1.788 

VICTORIA ROCHA PIERRE PASCHOAL BARBOSA UNINASSAU - RECIFE 30% - R$ 1.788 

RHAWELL ALBURQUERQUE DO NASCIMENTO UNASSAU - SOBRAL 20% - R$ 1.192 

MARIA EDUARDA GRANJA FALCÃO UNINASSAU - RECIFE 20% - R$ 1.192 

RAUL DAS VIRGENS OLIVEIRA UNINASSAU - ARACAJU 20% - R$ 1.192 

ISABEL MARIA VILELA VEIGAS UNINASSAU - RECIFE 20% - R$ 1.192 

AMANDA CAMPOS PORTO LIMA UNINASSAU - JOÃO PESSOA 20% - R$ 1.192 

PAULA REGINA DE OLIVEIRA BARREO UNINASSAU - RECIFE 20% - R$ 1.192 

GABRIELA MIRELLA AMORAS DA COSTA UNAMA - ALCINDO CACELA 20% - R$ 1.192 

ROGER BERG RODRIHUES PEREIRA UNINAASSAU - PARAMGABA 20% - R$ 1.192 

 

Não foi selecionado? Clique aqui e veja como ainda pode participar. 

 

PRÓXIMOS PASSOS – CONVOCADOS PARA A MATRÍCULA 

1. Os candidatos listados acima devem enviar um e-mail para matricula@campusb.org até 22/01/2020, 23:59, 

confirmando o interesse em participar, juntamente com uma cópia de seu RG ou CNH (o número do CPF 

deverá constar no documento).   
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2. Para os bolsistas integrais (100%): Após o envio, o candidato receberá um e-mail da Campus b em até 24 

horas contendo o contrato referente à participação na viagem. O documento precisa ser enviado assinado e 

rubricado (todas as páginas) até 27/01/2020 às 23:59 em resposta ao e-mail anterior recebido da Campus b.  

 

 

3. Para os bolsistas parciais (de 20% a 50%): Após o envio, o candidato receberá um e-mail da Campus b em até 

24 horas contendo o contrato referente à participação na viagem e o boleto para pagamento referente à 

primeira parcela da viagem (já considerando a bolsa contemplada). O contrato precisa ser enviado assinado 

e rubricado (todas as páginas), juntamente com o comprovante de pagamento do boleto, até 27/01/2020 às 

23:59 em resposta ao e-mail anterior recebido da Campus b. 

 

IMPORTANTE:  

• Caso os prazos mencionados acima não sejam cumpridos, o aluno selecionado na primeira chamada será 

desclassificado e o próximo candidato em lista de espera será contatado individualmente para 

preenchimento da vaga em questão.  

 

• Conforme descrito no edital, as passagens aéreas deverão ser adquiridas pelos participantes, o que vale 

tanto para o programa de bolsas quanto para os alunos que desejarem pagar o programa integralmente. O 

time da Campus b poderá auxiliar com esta compra, mas todos os participantes têm total liberdade para 

comprar a passagem onde desejarem. 
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FAQ – Bolsa Ser Educacional 
Alunos não selecionados 

 

1. Não fui selecionado na primeira lista. Ainda posso participar do programa? 
 
Sim! Há duas possibilidades distintas para participar do programa: 
 
a) Caso você seja aluno regularmente matriculado em uma instituição parte do grupo Ser Educacional, você 
poderá participar pagando o valor integral do programa (R$ 5.960) enquanto tiver vaga disponível. Note que 
há apenas 4 vagas ainda disponíveis nesta categoria. 
 
b) Caso as vagas para as bolsas não sejam preenchidas pela primeira lista, haverá novas chamadas até a turma 
ser completada. 
 

2. Como saberei que fui selecionado nas outras listas?  

 

Caso você seja selecionado após a primeira lista, nós entraremos em contato com você por e-mail e/ou 

telefone e você terá 1 semana para garantir a sua vaga. 

 

3. O que preciso fazer para garantir a minha vaga, caso eu seja selecionado nessas listas?  

 

Para garantir a sua vaga, você precisa nos confirmar que aceita a sua bolsa, enviar a cópia do seu RG ou CNH 

em até 2 dias e, no caso das bolsas parciais, fazer o pagamento do primeiro boleto que te enviaremos por e-

mail. Somente após o envio da cópia documento e do comprovante de pagamento desse boleto (exceto para 

bolsas 100%) é que a sua vaga estará garantida. 

 

4. Há algum prazo para garantir a minha vaga? 

 

Sim. Para garantir a sua vaga, você precisará enviar a cópia do seu RG ou CNH em até 2 dias e realizar outros 

passos descritos na pergunta 3 em até 1 semana contando a partir da data em que você foi chamado. 

 

5. É possível que minha bolsa parcial aumente caso haja desistência nas bolsas de maior valor? 
 
Sim. No entanto, para que isso ocorra é necessário já estar com a participação confirmada (contrato assinado 
e boleto pago). 
 
Exemplo: sou o primeiro da lista contemplado com 30% de bolsa e houve uma desistência de alguém com 
bolsa de 50%. Neste caso, minha bolsa irá passar para 50% e o desconto será refletido nos boletos posteriores.  
 
Lembrando que 50% é o maior valor para bolsa parcial e as listas de bolsas parciais e integrais são distintas. 
Portanto, alguém que ganhou 50% não irá passar para a categoria de 100%, mesmo havendo desistência nesta 
última categoria. 
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6. Qual a forma de pagamento nos casos das bolsas parciais? 
 
O programa poderá ser pago em até 12x sem juros no boleto e em reais. Não haverá alteração do valor mesmo 
com a variação cambial. 
 

7. As passagens aéreas estão inclusas no programa? 
  
Conforme descrito no edital, as passagens aéreas deverão ser adquiridas pelos participantes, o que vale tanto 
para o programa de bolsas quanto para os alunos que desejarem pagar o programa integralmente. O time da 
Campus b poderá auxiliar com esta compra, mas todos os participantes têm total liberdade para comprar a 
passagem onde desejarem. 

 


