
     
 

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL – UNISC 
ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS 

ESCOLA EDUCAR-SE 
EDITAL DA 

“II VIAGEM DE ESTUDOS – CURSO DE LÍNGUA INGLESA – EDUCAR-SE” 
BOURNEMOUTH - INGLATERRA 

3 DE JANEIRO A 2 DE FEVEREIRO DE 2014 
1. OBJETIVOS E CRONOGRAMA 
1.1 Dos objetivos e características  

A II Viagem de Estudos - Curso de Língua Inglesa - Educar-se consiste em uma organização da 
Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais da UNISC (AAII) e da Escola de Educação 
Básica Educar-se que objetiva: 

a) oferecer aos alunos da Escola uma oportunidade de realizar um curso de inglês, de nível básico 
intermediário e avançado, na escola British Study Centres - Bournemouth, Inglaterra;  

b) promover a internacionalização da aprendizagem da língua inglesa; 
c) promover a interação do grupo com comunidades local; 
d) valorizar o resgate à cultura inglesa britânica;  
e) promover a experiência intercultural e o aprendizado informal através da convivênica. 

1.2 Do período e programação 
1.2.1 – Inscrições e divulgação dos resultados 
As  incrições estão abertas de 27 de junho a 09 de julho de 2013 Local –na secretaria da Escola 

Educar-se, bloco 7. 
A divulgação dos selecionados (e suplentes) ocorre em 12 de julho de 2013. 
1.2.2 – Da realização do curso e da viagem.    
O período de realização será de 3 de janeiro de 2014 a 2 de fevereiro de 2014.  

O roteiro previsto da viagem será repassado para o grupo selecionado em reunião que será agendada.  
2. PRÉ-REQUISITOS  
2.1  Estudante 

 Exige-se dos candidatos: 
a) idade mínima de 15 anos; 
b) serem estudantes matriculados na Escola Educar-se; 
c) não terem nenhum impedimento legal ou administrativo; 
d) não estarem em débito com a Escola Educar-se e/ou outras mantidas da APESC. 

2.2 Egressos Escola Educar-se 
Exige-se dos candidatos: 
a) ser egresso da Escola Educar-se a partir de dezembro de 2010.  
b) não terem nenhum impedimento legal ou administrativo; 
c) não estarem em débito com a Escola Educar-se e/ou outras mantidas da APESC. 

3. CANDIDATURA  
3.1 Estudante 

Exige-se dos alunos:  
a) ficha de inscrição preenchida com devida autorização dos pais ou responsáveis; 
b) cópia da Identidade e do CPF; 
c) comprovante de negativa de débito; 
d) carta de interesse pela viagem (em português). 

4.  PROCESSO SELETIVO 
 4.1 Da seleção  
  Todas as inscrições que respeitarem os pré-requisitos aqui apresentados, serão repassadas à 
Comissão de Avaliação que será formada pela AAII e EDUCAR-SE e esta será responsável por avaliar os 
candidatos inscritos respeitando os seguintes critérios de  seleção: 
- Média escolar; 
- Motivações expostas na Carta de Interesse; 
  A lista dos candidatos aceitos será divulgada no dia 12 de julho de 2013 no quadro de avisos  da 
AAII (no bloco 4), no site da UNISC, no saguão da Escola, bloco 7 e por e-mail aos candidatos 
devidamente inscritos.     
4.2 Das Vagas 

Para a II Viagem de Estudos - Curso de língua inglesa  estão sendo disponibilizadas até 20 vagas sendo 
que o mínimo de candidatos necessários é de 10 estudantes.  



Para que a Escola Educar-se promova a viagem será obrigatório o acompanhamento de um professor 
responsável que assumirá as responsabilidades durante todo o período da viagem, sendo que os gastos 
com estadia, passagem aérea, seguro saúde internacional e alimentação deste professor serão divididos 
entre os estudantes selecionados.    
* Caso existam professores interessados em participar da viagem, estes devem manifestar interesse junto à 
direção da Escola Educar-se que repassará as orientações. Mediante parecer favorável a AAII incluirá o 
professor nos trâmites de viagem e não haverá auxílio financeiro a este segundo professor.  
5. CUSTOS DA VIAGEM  

Para a II Viagem de Estudos - Curso de Língua Inglesa- Educar-se estão sendo estimados  os 
seguintes valores (per capita): 

a) transporte (POA-Londres – ida e volta): aéreo cotado com TAP estimado em  U$ 1500,00 mais taxas. 
(Pagamento poderá ser parcelado com cartão de crédito, sem juros, ou à vista por transferência ou depósito 
bancário). As informações sobre a compra da passagem e opções de parcelamento serão informadas em 
reunião aos selecionados. O valor informado esta sujeito a alterações devido ao numero de participantes ou 
vontade da empresa.  
b) pacote do curso: Valor do pacote do curso de 1.380,00 Libras Esterlinas. O pacote do curso inclui: 15 
h/a semana de inglês (diversos níveis), material didático, atividades de cultura e convivência 
supervisionadas, atividades sociais (cinema, esqui no gelo, laser quest, visitar guiadas e outras), 
acomodação em casa de família em quarto compartilhado (duas pessoas), três refeições, café e janta na 
casa de acolhida e almoço na escola. Também estão incluídos passeios guiados nos finais de semana para 
cidades da região de Dorset, Londres, Oxford e Jurassic Coast (costa jurássica), podem haver substituições 
dos destinos de acordo com a disponibilidade do local. 
c) seguro-saúde: para participar da II Viagem de Estudos – Curso de Língua Inglesa – Educar-se, será 
obrigatória a aquisição de um seguro-saúde exigido à entrada na União Européia com cobertura de no 
mínimo 30mil Euros. Valor do Seguro recomendado pela AAII é estimado em U$135,00, este valor se refere 
uma modalidade de seguro especifica para Europa, outras modalidades apresentam valores mais elevados 
e consequentemente coberturas maiores.  
d) passaporte: para a entrada na Inglaterra, todos os participantes terão que providenciar passaporte  
(R$156,07). Todas as informações referentes à solicitação deste documento serão repassadas em reunião 
pela AAII.  
e) Outros gastos: atividades sociais não listadas, compras e alimentação fora dos parâmetros estipulados 
no item “b” deste edital são de responsabilidade única e exclusiva do participante.  
f) Custos professor acompanhante: Os gastos estimados com o professor responsável, conforme descrito 
no item 4.2 deste Edital, será dividido entre o número total de alunos selecionados. O valor estimado por 
aluno, para um grupo mínimo de 10 pessoas, conforme cotações realizadas e contempladas neste Edital, 
fica em aproximadamente R$680,00. Este valor fica sujeito a alterações de acordo com as cotações das 
moedas estrangeiras e ao número de participantes da viagem.  
g) pagamentos: detalhes sobre condições e prazos de pagamento serão repassados ao grupo selecionado 
pela AAII durante as reuniões com a presença dos pais dos selecionados.  
 
OBS: Todos os valores foram cotados para um grupo de no mínimo 15 alunos, descontos foram aplicados e 
condições especiais para grupos. Cotações realizadas em abril de 2013 e sujeitos à alteração por parte das 
empresas ou se número de participantes menos que 15. 
6. QUESTÕES LEGAIS   
      Em tratando-se de alunos menores de idade a lei estabelece que os responsáveis legais do aluno 
providenciem Autorização de Viagem para Crianças e Adolescentes. Esta deve ser assinada pelos dois pais 
ou responsáveis legais e ter firma reconhecida em cartório. Informações relevantes a este item serão 
repassados aos selecionados em reunião.  
7. CASOS OMISSOS  

Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão deliberados pela AAII, ouvida a Reitoria. 
 

      Santa Cruz do Sul, 26 de junho de 2013. 
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