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Programa de bolsas de Inglês 

UNIMAR e 
Global Mission Intercâmbios/English School of Canada ESC 

 
REGULAMENTO GERAL 

 
O Programa de bolsas de Inglês UNIMAR e Global Mission Intercâmbios/English 
School of Canada ESC” é uma iniciativa que visa a valorização e 
internacionalização de membros da comunidade acadêmica da Universidade de 
Marília – UNIMAR por meio do estímulo ao aprendizado de novas línguas e 
culturas.  
 
Seguindo os critérios e normas deste Regulamento, quatro grupos de membros 
da comunidade da Universidade de Marília poderão participar:  
- Alunos de Graduação; 
- Alunos de Pós-Graduação; 
- Colaboradores; 
- Docentes.  
 
A pré-seleção se dará por meio de um teste de nivelamento de conhecimentos 
em língua inglesa, a ser realizado no site da English School of Canada – ESC. 
 

CAPÍTULO I – DA CONCESSÃO DE BOLSAS PARA CURSO DE INGLÊS 
 

Art. 1° - Serão concedidas 12 bolsas de estudos para cursos de Inglês online na 
English School of Canada - ESC, de acordo com pontuação em pré-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 membros 
da comunidade acadêmica da UNIMAR no Programa: 
a) Ser aluno da Graduação, regularmente matriculado; 
b) Ser aluno da Pós-Graduação, regularmente matriculado; 
c) Ser colaborador;  
d) Ser docente de qualquer curso da instituição; 
e) Ter alcançado porcentagem de no mínimo 30 por cento do pré-teste da 
English School of Canada - ESC. 
f) Ter disponibilidade para assistir as aulas nos seguintes horários:  
Programas de 22h30m por semana: 
De 9h30m as 14h ou 
De 20h as 00h30 
(4h30m por dia, com intervalos de 20m a cada 1h30m de aula) 
Programas de 15 horas por semana: 
De 9h30m as 12h30m ou 
De 20h as 23h 
(3h por dia, com intervalos de 20m a cada 1h30m de aula) 
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CAPÍTULO III – SELEÇÃO 
 

Art. 3º - A seleção dos candidatos se dará por meio de pré-teste online da 
English School of Canada – ESC. 
 

CAPÍTULO IV – CLASSIFICAÇÃO 

Art. 4º - A classificação se dará por pontuação em pré-teste online:  
a) Pré-teste English School of  Canada - ESC período de apuração dos 

dados – de 0 a 100;  
 

CAPÍTULO V - DA PREMIAÇÃO 
 

Art. 5º – Os membros da comunidade acadêmica da UNIMAR aprovados na 
seleção receberão uma bolsa de estudos para curso de inglês, a ser definido 
pela Global Mission Intercâmbios e English School of Canada - ESC 
Parágrafo Primeiro: O curso de inglês online será de uma semana, em data e 
duração a serem definidas pela Global Mission e English School of Canada - 
ESC. A UNIMAR não se responsabiliza pela indisponibilidade do aluno em 
relação às datas propostas do curso de inglês, bem como a sua duração. 
Art. 6º - A premiação será divulgada em data e horário a serem definidos pela 
UNIMAR. 
Parágrafo primeiro: Os membros da comunidade acadêmica da UNIMAR 
deverão 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 – Os prêmios não podem ser trocados, 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 Bolsas, tampouco estas serão 
acumuladas em futuras premiações. 
Art. 9º – Os membros da comunidade acadêmica da UNIMAR contemplados 
pelas bolsas deverão 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 pelo DRI – Departamento de 
Relações Internacionais e Global Mission Intercâmbios.  
 
Cronograma processo seletivo 

Período de inscrição:  05/08/2020 a 26/08/2020 

Encerramento:  27/08/2020 

Resultado: 28/08/20 

Realização do curso: 31/08/2020 a 09/10/2020 

 
Instruções: 
Para participar você precisa realizar o teste online da escola (link abaixo). 
Instruções para o teste on-line de nivelamento 
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O teste leva aproximadamente 1 hora e por ser cronometrado você não pode 
sair antes de finalizar; portanto, esteja preparado para permanecer no 
computador por esse período. 
Fazer o teste com calma é importante, pois você ficará em uma turma compatível 
com o seu nível, apresentado a partir do seu desempenho no teste.   
Siga as instruções fornecidas diretamente no link abaixo. 
No campo agência, escreva Unimar/Global Mission Intercâmbios, para que a 
escola identifique você como nosso estudante. 
Acesse https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=cv95e9f534fa47db 
para realização do teste. 
Ainda em relação ao teste, você poderá encaminhar o e-mail do resultado para: 
globalmission@globalmission.com.br com cópia para: internacional@unimar.br  
 

 
Marília, 31 de julho de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Fernanda Mesquita Serva 
Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa e Ação Comunitária 

 
 
 

 
Walkiria M. H. Ferrer 

Departamento de Relações Internacionais DRI-UNIMAR. 
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