
 

 

EDITAL FUCAPE 11/2022 
PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS DE ESTUDOS DE IDIOMAS ALTISSIA 

ALTERAÇÃO 17/08/22 
ALTERAÇÃO 19/08/22 

A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo da Faculdade FUCAPE, para conhecimento de 
todos os interessados, torna público que, nos períodos indicados neste Edital, estarão abertas 
as inscrições para o concorrer a vagas de Bolsas de Estudos de Idiomas na plataforma on-line 
Altissia para o semestre de 2022/2, segundo as normas aqui definidas, que a Instituição se 
obriga a cumprir e que os candidatos, ao nele se inscreverem, declaram conhecer e aceitar. 

1 PROCESSO LETIVO 2022-2  

O processo seletivo para a Bolsas de Estudos de Idioma na plataforma on-line Altissia é 
composto de 3 etapas: 

a) Inscrição no link específico de cada curso 
b) Resultado dos selecionados 
c) Inscrição na plataforma 

2 DAS INSCRIÇÕES. 

2.1 INSCRIÇÕES ON-LINE 

2.1.1 Período de inscrição para a seleção do semestre letivo de 2022-2  

As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 
Período de inscrição: 02 a 15 18 21 de agosto de 2022 (23h59). 
Para cada curso há um link específico de inscrição. Inscrições feitas em links errados não serão 
consideradas. 
Links dos formulários de inscrição:  Graduação: https://forms.gle/BMKTR82bC7118vP68  

Mestrado: https://forms.gle/GW4YQV5xwbTSSCub7  
Doutorado: https://forms.gle/AuEZwPuUruTVww5G9  

3 DA SELEÇÃO 

A seleção será feita pela ordem de inscrição para cada curso até que se atinja o limite máximo 
de inscritos para cada modalidade. 

4 DAS BOLSAS 

4.1 QUANTITATIVO DE BOLSAS DE ESTUDOS DE IDIOMAS NA PLATAFORMA ON-LINE ALTISSIA 

A FUCAPE concederá Bolsas de Estudos de Idiomas gratuitas aos alunos dos seus cursos de 
Graduação, Mestrado e Doutorado, em parceria com a Altissia, segundo critérios por ela 
estabelecidos, para fomento à educação e capacitação de seu corpo discente. 

Quadro 1 – Quantitativos de Bolsas de Estudos de Idiomas por curso   

Número de 
Bolsas 2022/2  Distribuição 

652 
300 (trezentas) bolsas para a Graduação 
200 (duzentas) bolsas para o Mestrado 

152 (cento cinquenta e duas) bolsas para o Doutorado 
 

4.2 DAS REGRAS DE MANUTENÇÃO DAS BOLSAS 

a. A manutenção das bolsas estará condicionada à frequência do(a) aluno(a) e de sua progressão 
no curso de línguas da Altissia. 



 

 

b. O(A) aluno(a) que ficar um período igual ou superior a 1,5 meses sem utilizar a plataforma, 
ou não progredir no período (via realização de teste de nível), perderá o acesso à plataforma e 
sua bolsa será concedida ao primeiro suplente constante da lista de inscritos. 
c. As bolsas terão validade de 1 (um) ano, ficando sua prorrogação a critério da FUCAPE. 

5 DOS CANDIDATOS 

O(A) candidato(a) à Bolsas de Estudos de Idiomas deverá atender aos seguintes requisitos: 

1) Ser aluno(a) regular da FUCAPE, estando matriculado em um dos cursos da Graduação, 
Mestrado ou Doutorado; 

2) Faltar, no mínimo, 1 (um) ano para concluir o curso no qual está matriculado(a); 

6 DA ELIMINAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

Será eliminado e excluído do processo classificatório o candidato que não estiver dentro normas 
especificadas no item 5 quando da sua inscrição no processo de seleção. 

Os alunos não classificados comporão uma lista de suplência a qual será utilizada em caso de 
remanejamento de bolsas. 

7 RESULTADO DA SELEÇÃO. 

No dia 19 de agosto de 2022 22 de agosto de 2022 23 de agosto de 2022, a partir das 18h, será 
divulgada, no site da FUCAPE, a lista nominal final dos candidatos aprovados que obtiverem as 
Bolsas de Estudos de Idiomas na plataforma on-line Altissia. 

8 DA MATRÍCULA  

As matrículas dos alunos classificados na plataforma da Altissia ocorrerão entre os dias 22 23 24 
e 30 de agosto de 2022. 

Os logins de acesso serão enviados a todos os alunos aos seus e-mails institucionais 
(matricula@aluno.fucape.br) cuja senha é a mesma para utilização da área do aluno.  

9 KICK OFF ALTISSIA 

No período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022 serão realizados os kick offs com a Altissia 
para apresentação e treinamento de uso da plataforma on-line. 

Serão agendados os dias e horários para os treinamentos, que ocorrerão de forma presencial 
para todos os aprovados da unidade de Vitória.  Para os alunos das demais unidades os kick offs 
ocorrerão na modalidade telepresencial. 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Não sendo alcançado o preenchimento total de vagas para cada curso, a FUCAPE reserva-
se o direito de remanejar as vagas não preenchidas para outro curso. 

b) A FUCAPE reserva-se o direito de suspender o curso em caso de não adesão ou fechamento 
de turmas. 

c) A participação do(a) candidato(a) no processo seletivo implica a aceitação de todos os 
termos previstos neste Edital. 

 

Vitória, 02 de agosto de 2022. 
Vitória, 17 de agosto de 2022. 
Vitória, 19 de agosto de 2022. 

Valcemiro Nossa 
Diretor Presidente 


