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EDITAL Nº 16/2016 – CONCESSÃO DE BOLSAS PARA CURSO EAD DE LÍNGUA 
INGLESA – VOXY/FACEMP 

 
A Diretora Geral da Faculdade de Ciências Empresariais – FACEMP, no uso de suas atribuições 
regimentais, TORNA PÚBLICO a abertura do processo de preenchimento das Vagas para Bolsas de 
Estudo para o Curso de Língua Inglesa - Voxy, pelo período de 12 (doze) meses, tratando-se de curso livre 
a ser subsidiado pela FACEMP na forma de bolsa exclusivamente para alunos e colaboradores da 
Faculdade nas condições estabelecidas neste Edital. 
 
1 DO CURSO EAD DE LÍNGUA INGLESA VOXY 
1.1 A FACEMP não possui quaisquer ingerências ou responsabilidades pela qualidade pedagógica e 
demais condições oferecidas pela Voxy, sendo a sua participação única e exclusivamente através da 
concessão de subsídios na forma de bolsa aos seus alunos e colaboradores beneficiados. 
1.2 O curso faz uso da plataforma Voxy, que é um curso de inglês completo e personalizado para as áreas 
de interesse, sendo oferecidas aulas  em grupo online e ao vivo com professores nativos.  
1.3 O curso é composto de 07 (sete) níveis, desde o Iniciante até ao Avançado.  
1.4 No primeiro acesso à plataforma Voxy, o estudante deverá realizar teste de nivelamento denominado 
VPA (Voxy Proficiency Assessment) a fim de obter pontuação que o colocará em um dos 07 (sete) níveis.  
1.5 A duração de cada nível depende do desempenho do estudante no curso, não existindo um número 
mínimo de atividades que o deva concluir para passar de nível, ressaltando-se que o avanço de nível pelo 
estudante depende da pontuação no VPA, ou seja, o seu nível de proficiência e as devidas correlações 
com os padrões internacionais de avaliação  
1.6 O VPA é disponibilizado a cada 45 (quarenta e cinco) dias, porém, não significa que o estudante Voxy 
avançará de nível neste período, pois, para isso, o mesmo terá 2 (duas) oportunidade de atingir a 
pontuação mínima exigida para o nível subsequente, esclarecendo que ao cumprir a carga horária 
recomendada pela Voxy, o estudante terá chances de melhorar sua pontuação no VPA após os 3 meses 
de estudo.  
1.7  O estudante Voxy terá a opção de comprar na própria plataforma pacotes adicionais de tutorias 
individuais com professores nativos, fora do pacote constante da bolsa oferecido pela FACEMP.  
 
2. DA QUANTIDADE DE VAGAS  
2.1 A FACEMP oferecerá 250 (duzentas e cinquenta) bolsas, dispostas da seguinte forma:  
a) Alunos Regularmente Matriculados, 100 (cem) vagas.  
b) Funcionários e Colaboradores, 50 (cinquenta) vagas.  
c) Aprovados no Vestibular do Processo Seletivo 2017.1 na campanha de captação ”Matricule-se e 
Ganhe”, 100 (cem) vagas.  
 
3. DA ELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS E DAS BOLSAS 
3.1 Bolsas Parciais:  



2 

 

a) Aos alunos dos cursos de graduação da FACEMP, devidamente matriculados no semestre vigente serão 
disponibilizadas 100 (cem) vagas aos 100 (cem) primeiros alunos que se inscreverem e efetivarem o 
pagamento da matrícula no curso Voxy;  
b) Aos Professores e colaboradores da FACEMP, em qualquer regime de trabalho, serão disponibilizadas 
50 (cinquenta) vagas aos 50 (cinquenta) primeiros inscritos que efetivarem o pagamento da matrícula no 
curso.  
3.2 Serão disponibilizadas 100 (cem) Bolsas Integrais aos 100 (cem) primeiros ingressantes aprovados 
no Vestibular - Processo Seletivo 2017.1, regularmente matriculados e que que optarem pelo curso no ato 
da matrícula, conforme a campanha de captação da FACEMP “ Matricule-se e Ganhe”.  
 
4. DO CALENDÁRIO LETIVO  
4.1 O acesso à plataforma terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de matrícula, 
podendo ser renovado ao término desse período, para a continuidade do curso.  
4.2 O acesso inicial à plataforma Voxy poderá ser realizado logo após a confirmação da matrícula, pelo 
próprio portal do aluno, disponível no endereço eletrônico voxy.com/go/facemp  
 
 
5. DA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 
5.1 As inscrições para o curso, conforme bolsas disponibilizadas, serão realizadas presencialmente na 
Coordenação Acadêmica, no prédio SEDE da FACEMP, situado na Praça Renato Machado, 10c.  
5.2  Logo após a conclusão da Inscrição, o estudante estará apto a efetuar a sua matrícula no curso, via 
portal online de matrículas, através de código de acesso fornecido pela Facemp.  
 
6. DO PAGAMENTO  
6.1  Ao inscrever-se no curso, o beneficiado com bolsa parcial deverá realizar o pagamento da matrícula, 
no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme formas de pagamento a serem  disponibilizadas pela 
FACEMP.  
6.2 O valor da mensalidade do curso para os beneficiados com bolsas parciais é de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), conforme formas de pagamento a serem disponibilizadas pela FACEMP. 
6.3 Devido à condição de curso livre e subsidiado, o valor da bolsa parcial para o curso já contempla 
expressivo desconto, ensejando desta forma que bolsistas, beneficiados por descontos através de 
Convênios, alunos FIES, PRO+ e PROUNI não terão descontos adicionais.  
 
7. DO MATERIAL  
7.1 O material do curso consiste no acesso online à plataforma VOXY, por 12 meses, contados a partir da 
data de matrícula, podendo ser renovado.  
 
8. DO CANCELAMENTO DO CURSO DA VOXY  
8.1 O estudante  Voxy poderá realizar o cancelamento do seu curso a qualquer momento.  
8.2 O pedido de cancelamento deverá ser efetuado na Coordenação Acadêmica, com o preenchimento do 
Formulário de Solicitação de Alteração de Status e, após esse procedimento, o beneficiário deverá efetivar 
o cancelamento do curso no setor Financeiro da FACEMP.  
8.3 O pedido de cancelamento ensejará a cobrança de multa rescisória de R$ 65,00 (sessenta e cinco 
reais). 
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8.4 Devido à característica de curso livre, não existe processo de trancamento de matrícula no curso e, 
caso o estudante deseje desistir do curso, ele precisará efetuar o processo de cancelamento de acordo 
com 8.2 e 8.3.  
8.5 Para reingresso no curso, havendo disponibilidade de vagas, será necessário efetuar uma nova 
matrícula e realizar o pagamento da mesma.  
 
9. DO CANCELAMENTO DA BOLSA. 
9.1 A bolsa  concedida a aluno será cancelada imediatamente quando o beneficiário deixar de realizar sua 
matrícula, efetuar trancamento total da matrícula no semestre, abandonar o curso ou se desligar da 
FACEMP.  
9.2 A bolsa concedida a colaborador ou professor será cancelada imediatamente em decorrência de 
cassação do vínculo trabalhista com a FACEMP. 
 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
10.1 A FACEMP não se responsabiliza pelo não recebimento de e-mails enviados aos estudantes, 
cabendo aos destinatários informarem corretamente seus e-mails no ato da matrícula, checarem e 
gerenciarem corretamente os filtros de SPAM nos seus provedores de e-mails, assim como verificarem as 
informações do edital do curso divulgadas no site. 
10.2  Os certificados para os estudantes bolsistas serão emitidos pela Voxy, via e-mail, duas vezes por ano 
(durante os meses de junho e novembro), de acordo com os seguintes critérios: 
a) O estudante terá que possuir uma conta ativa na Voxy por pelo menos 03 (três) meses;  
b) O estudante deverá possuir pelo menos 01 (um) VPA (Voxy Proficiency Test) nos últimos 03 (três) 
meses;  
c) O estudante deverá ter concluído pelo menos 02 (duas) unidades durante os últimos 03 (três) meses.  
10.3 Este  Edital  estabelece as condições de acesso e permanência com as bolsas disponibilizadas pela 
FACEMP para realização do curso ead de língua inglesa de responsabilidade da Voxy.   
10.4  Completado o prazo de 12 (doze) meses para conclusão do curso, o estudante Voxy beneficiado com 
bolsas da FACEMP perderá as vantagens contidas neste Edital. 
10.5  Em virtude de necessidades eventuais, a Facemp reserva-se o direito de alterar quaisquer 
informações contidas neste Edital.  
10.6 O presente Edital regulamenta qualquer ato publicitário referente ao curso Voxi subsidiado pela 
FACEMP. 
10.7 O beneficiário assinará Termo de Compromisso, aceitando as condições estabelecidas neste Edital. 
10.8  Quaisquer dúvidas operacionais e pedagógicas acerca do curso serão dirimidas pelos prepostos da 
Voxy, através dos seus canais de atendimento.   
 

Santo Antônio de Jesus, 19 de outubro de 2016. 
                               
 

Mariana Leal Martini 
Diretora Geral 

 


