1ª ERRATA
REGULAMENTO PARA BOLSAS DE ESTUDOS DE INGLÊS
- PROTAGONIZA AÍ –

I - A presente ERRATA tem por objetivo alterar o Regulamento para Bolsas de
Estudos de Inglês – Protagoniza Aí (“Regulamento”), APENAS para alterar a data de
início do prazo para realização do teste de proficiência. Por essa razão, a alínea “i”
da Cláusula 1.1 do Regulamento em apreço, passa a produzir efeitos com a seguinte
redação:
1.1. A EF disponibilizará bolsas de inglês para todos os Participantes do
PROTAGONIZA AÍ em situação regular (“Participante”), em 2(dois) ciclos,
desde que observados os seguintes requisitos:
(i) requisitos do 1º ciclo (6 meses): realizar o Diagnóstico de Proficiência
impreterivelmente no período de 14/07/2021 a 27/07/2021, por meio de link
que lhe será enviado pela CT. O Participante que não realizar o teste de
proficiência no prazo ora indicado, perderá o direito a bolsa de estudos
oferecidas pela EF, nos 2 (dois) ciclos em que concedidas.
II - Permanecem ratificadas, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e
condições estabelecidas no Regulamento que não foram alteradas por essa 1ª
ERRATA.
III - Cópia do Regulamento e desta 1ª ERRATA poderá ser obtida no
https://protagonizaai.com.br/uploads/regulamento-protagoniza-ef.pdf.

REGULAMENTO PARA BOLSAS DE ESTUDOS DE INGLÊS
- PROTAGONIZA AÍ –
A CIA DE TALENTOS estabeleceu uma parceria com a EF EDUCAÇÃO
ESPECIALIZADA E VIAGENS AO EXTERIOR LTDA (“EF”), empresa referência no
ensino de idiomas online, pela qual a EF disponibilizará bolsas de estudo de inglês
para todos os participantes do PROTAGONIZA AÍ, desde que atendidas as
condições e requisitos estabelecidos neste Regulamento.
Nesse contexto, este “Regulamento para Bolsas de Estudos de Inglês” (Regulamento)
é elaborado em conjunto pela CIA DE TALENTOS e pela EF, para lhes dar
conhecimento das regras que lhes permitirão usufruir de referidas bolsas de inglês.
1- DA BOLSA DE ESTUDOS DE INGLÊS (“Bolsa de inglês”)
1.1.
A EF disponibilizará bolsas de inglês para todos os Participantes do
PROTAGONIZA AÍ em situação regular (“Participante”), em 2(dois) ciclos, desde
que observados os seguintes requisitos:
(i) requisitos do 1º ciclo (6 meses): realizar o Diagnóstico de Proficiência
impreterivelmente no período de 13/07/2021 a 27/07/2021, por meio de link que lhe
será enviado pela CT. O Participante que não realizar o teste de proficiência no
prazo ora indicado, perderá o direito a bolsa de estudos oferecidas pela EF, nos 2
(dois) ciclos em que concedidas.
(ii) requisitos do 2º ciclo (6 meses): atingir a meta mínima estabelecida para a bolsa
de estudos ora concedida, qual seja: ter realizado na vigência do 1º ciclo pelo menos
1(um) nível/semestre e 1(uma) hora de estudos por semana. O Participante que
não atingir a meta mínima, não terá direito à bolsa de estudos oferecida pela EF neste
2º ciclo.
1.2. Cada bolsa de inglês dará direito ilimitado aos 16(dezesseis) níveis de inglês (do
iniciante ao pós-avançado) do curso de Inglês Geral (auto-instrucional), bem como aos
cursos de inglês para negócios e inglês por indústria (direito, TI, saúde, etc.), durante
o período de sua validade.
1.3. Cada bolsa de inglês terá validade de 6(seis) meses, sendo certo que aquelas
concedidas no 1º ciclo deverão ser usufruídas pelos respectivos beneficiários no
período de 23/08/2021 a 23/02/2022 e as concedidas no 2º ciclo, no período de
23/02/2022 até 23/08/2022.
1.4. O Participante beneficiado com 1(uma) bolsa de inglês no 1º e no 2º ciclo,
receberá e-mail de “welcome” enviado pela EF. O Participante que não receber
referido e-mail, não foi contemplado com a bolsa de inglês porque não atendeu a
qualquer 1(um) dos requisitos exigidos e previstos neste Regulamento.
1.5. Não há necessidade de o Participante contemplado com a bolsa de inglês fazer
matrícula, pois todos os que realizarem o Diagnóstico de Proficiência no prazo
estabelecido já terão fornecido os dados necessários e cumprido os requisitos iniciais.

1.6. O acesso às bolsas de estudos, desde que observadas as condições exigidas
neste Regulamento, estará liberado aos beneficiários contemplados no período de
validade da bolsa, em cada ciclo (item 1.3).
2. QUEM PODE USUFRUIR DESSAS BOLSAS DE INGLÊS?
2.1. Só poderão usufruir dessas bolsas de inglês os Participantes que estiverem em
situação regular no PROTAGONIZA AÍ e que atenderem aos requisitos previstos no
item anterior.
2.2. IMPORTANTE ter em mente que “estar em situação regular”, significa:
(i) estar cursando 1(uma) das bolsas de estudos de Graduação ou Pós-Graduação
disponibilizadas pela FACULDADE DESCOMPLICA, nos cursos indicados no Edital
dos respectivos processos seletivos.
(ii) estar participando das jornadas de desenvolvimento disponibilizadas pela CIA DE
TALENTOS e participar dos eventos por ela indicados como parte do
desenvolvimento.
(iii) estar participando das diversas atividades e ações propiciadas pelo INSTITUTO
SOCIAL SER+, tais como: treinamentos, workshops, entrevista socioemocional
trimestral, realização do Passaporte do Futuro e do MOBI (para mapeamento das
competências), acompanhamento do desenvolvimento das aprendizagens no curso de
graduação, realização de atividades complementares com mentores e educadores,
dentre outros. Essa exigência só se aplica aos Participantes do PROTAGONIZA AÍ
que estiverem na graduação.
2.3. Portanto, o Participante perderá, de forma automática, o direito à bolsa de
estudo de inglês, ainda que já esteja usufruindo dela se:
(i) trancar o curso de Graduação por mais de 1 (um) semestre, ou
(ii) abandonar o curso de graduação ou pós-graduação em que estiver matriculado, ou
(iii) perder sua bolsa de estudo de graduação/pós-graduação, ou
(iv) abandonar o PROTAGONIZA AÍ, ou
(v) não cumprir as condições do PROTAGONIZA AÍ.
2.3.1. Para mais detalhes sobre as situações que te excluem do PROTAGONIZA AÍ,
consulte os Regulamentos disponíveis nos links abaixo indicados:
- pós-graduação: https://protagonizaai.com.br/uploads/regulamento-protagoniza-ai.pdf
- graduação: http://bit.ly/regulamento-protagoniza2021.
3. O PARTICIPANTE TEM CIÊNCIA DE QUE:
(i) deverá observar as políticas, termos de uso e demais regras aplicáveis ao
site/plataforma que terá que acessar para cursas a bolsa de inglês em que
contemplado, desde que preenchidos todos os requisitos elencados neste
Regulamento.
(ii) a CIA DE TALENTOS e a EF poderão compartilhar alguns de seus dados pessoais
entre si, no limite do necessário, para checar o preenchimento de todos os requisitos
exigidos para ter acesso à bolsa de inglês, em ambos os ciclos.

(iii) a CIA DE TALENTOS e a EF poderá compartilhar alguns de seus dados pessoais,
no limite do necessário, para executar suas obrigações aqui previstas, com parceiros,
apoiadores e prestadores de serviços, conforme previsto em suas respectivas Políticas
de Privacidade, cujos termos também integram este Regulamento.
4. O PARTICIPANTE TEM CIÊNCIA DE QUE NÃO PODE:
(i) transferir (a qualquer título), revender, doar e/ou emprestar, o link que vier a receber
da CT para realização do teste de proficiência.
(ii) permitir o uso e/ou acesso do(s) conteúdo(s) obtido(s) fisicamente e/ou
acessado(s) via internet a terceiros.
(iii) fazer cópia(s) do(s) conteúdo(s) obtido(s) fisicamente e/ou acessado(s) sob
qualquer forma e/ou usá-los para outros fins diversos dos propostos neste Projeto.
(iv) compartilhar, transferir (a qualquer título), revender, doar e/ou divulgar, sob
qualquer forma, o(s) conteúdo (s) obtido(s) fisicamente e/ou acessado(s) sob qualquer
forma.
(v) traduzir, fraudar, hackear ou acessar ilegalmente o website do PROTAGONIZA AÍ
e/ou da CIA DE TALENTOS e/ou da EF, de forma a copiar ou alterar os conteúdos
disponibilizados por qualquer um deles.
(vi) usar o(s) conteúdo(s) obtido(s) fisicamente e/ou acessado(s) sob qualquer forma
para desenvolvimento de outros projetos ou serviços (on-line e/ou presencial).

