
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE ESTUDOS
2º semestre de 2021

A Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso Brasil) informa a abertura do
processo seletivo de bolsas de estudos para a Especialização em Cultura e Educação,
referente à turma 2021, com início no 2º semestre (agosto).

As inscrições dos candidatos interessados em participar do processo seletivo de bolsas de
estudos devem ser remetidas exclusivamente por meio do formulário eletrônico
https://forms.gle/5Dr1kiz8r4n3k6rA8 até o dia 20 de maio de 2021.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

O recurso destinado ao presente edital será consignado no orçamento da Flacso Brasil para
o exercício de 2021 a 2022, referente às parcelas e ao período curricular dos cursos em
vigência, no valor total da bolsa social de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DA BOLSA DE ESTUDOS

Poderão se inscrever candidatos que atendam aos seguintes critérios:

▪ Possuir formação de nível superior, não portador de Certificado de Pós-Graduação
Lato Sensu;

▪ Não possuir vínculo acadêmico em instituição pública ou privada de ensino superior;
▪ Pessoas autodeclaradas negras, indígenas ou quilombolas;
▪ Mulheres cuja soma da renda bruta familiar mensal não exceda o valor de 3 (três)

salários mínimos;
▪ Pessoas transgênero.

Incentivamos a candidatura de pessoas atuantes em projetos, iniciativas, movimentos
sociais, comunitários, educacionais ou culturais.

O não enquadramento nos requisitos evidenciados devem ocasionar a imediata exclusão do
candidato no processo de bolsas. A exclusão não irá ocasionar impedimentos na
participação em processos de bolsas futuros.

https://forms.gle/5Dr1kiz8r4n3k6rA8


DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

A candidatura à bolsa de estudos deverá ser apresentada por meio do formulário eletrônico
https://forms.gle/5Dr1kiz8r4n3k6rA8 , informando dados pessoais, profissionais e interesse
na Especialização em Cultura e Educação da Flacso Brasil.

INFORMAÇÕES SOBRE AS VAGAS

Para a turma 2021, serão oferecidas três bolsas de estudos para acesso e participação em
todos os módulos e atividades do curso, contando com a exata oferta que receberão os
demais estudantes. Os bolsistas, no entanto, deverão arcar com os custos de
solicitação do diploma à Secretaria Acadêmica após a conclusão do curso. O diploma
internacional de especialista em Cultura e Educação será emitido pela Secretaria Geral da
Flacso, localizada na Costa Rica. Anualmente, a Secretaria Geral da Flacso publica o valor
atualizado do diploma, sempre em dólares. Os valores variam em torno de US$ 160,00
(diploma) e US$ 200,00 (diploma e histórico de notas), incluindo custos de envio de
documentos entre Brasil e Costa Rica.

As inscrições serão válidas, tão somente, para início do segundo semestre de 2021, não
sendo postergadas para qualquer outro semestre ou ano.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A seleção dos bolsistas será orientada por:

▪ Cumprimento dos critérios de exigibilidade;
▪ Possibilidade de atuação coletiva e/ou comunitária;
▪ Adequação do currículo do curso ao perfil profissional do candidato.

INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES (CALENDÁRIO)

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento do
formulário de bolsa https://forms.gle/5Dr1kiz8r4n3k6rA8

As inscrições serão recebidas até dia 20 de maio de 2021 até as 23:59h conforme horário
de Brasília.

As análises dos pedidos de bolsa serão feitas seguindo os critérios mencionados acima até
o dia 27 de maio de 2021.

https://forms.gle/5Dr1kiz8r4n3k6rA8
https://forms.gle/5Dr1kiz8r4n3k6rA8


DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO

Caso os candidatos não se enquadrem nas determinações deste edital ou deixem de
cumprir com as solicitações descritas deverão ser desclassificados automaticamente.

PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção será realizada pela Flacso Brasil por meio de uma comissão formada pela
Secretaria Acadêmica e equipe acadêmica da Especialização em Cultura e Educação. Não
cabem recursos à decisão da comissão avaliadora.

CLASSIFICAÇÃO

O bolsista contemplado será comunicado diretamente, via e-mail, solicitando que efetive
sua inscrição por meio de sistema próprio, para a entrega de documentos, solicitados e
efetivação da matrícula, juntamente dos termos e do contrato preenchidos e assinados.

As pessoas não contempladas também serão informadas através de mensagem eletrônica.

ENCERRAMENTO OU PERDA DA BOLSA

A concessão da bolsa será válida para a turma da Especialização em Cultura e Educação
que terá início no segundo semestre de 2021 até o final do ano letivo. Será renovável
semestralmente até o final do curso, exceto pela constatação, a qualquer tempo, de
inidoneidade das informações apresentadas. Este caso implicará o imediato encerramento
da bolsa concedida, além de sujeitar o candidato às penalidades previstas no Código Penal
Brasileiro.

A bolsa deverá ser encerrada, ainda, nos seguintes casos:

▪ Cancelamento da matrícula com encerramento do vínculo acadêmico;
▪ Não aprovação em no mínimo, 75% do total das disciplinas/módulos cursados em

cada período letivo;
▪ Conclusão de curso no qual o bolsista está matriculado;
▪ Solicitação do bolsista;
▪ Evasão do bolsista.

DA CERTIFICAÇÃO



O diploma internacional de especialista em Cultura e Educação será emitido pela Secretaria
Geral da Flacso, localizada na Costa Rica. Anualmente, a Secretaria Geral da Flacso
publica o valor atualizado do diploma, sempre em dólares. Os valores variam em torno de
US$ 160,00 (diploma) e US$ 200,00 (diploma e histórico de notas), incluindo custos de
envio de documentos entre Brasil e Costa Rica.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A Flacso Brasil reserva-se o direito de não conceder bolsa de estudo para o curso de
Pós-Graduação que não formar turma.

É de inteira responsabilidade do candidato à observância dos prazos do Edital bem como
das orientações no momento da inscrição;

Não haverá, em hipótese nenhuma, a concessão de bolsa além do limite disponível;

Para manter a bolsa de estudos na pós-graduação, o rendimento acadêmico deverá estar
dentro dos parâmetros exigidos pelo regimento interno do curso (https://bityli.com/6IqpS).
Em caso de reprovação em qualquer módulo, será realizada uma nova análise para o
deferimento ou indeferimento na manutenção da bolsa de estudos;

Em caso de cancelamento de bolsa de estudos, o candidato não arcará com os custos
contratuais, contudo não poderá mais se candidatar a nenhuma outra bolsa ofertada pela
Flacso Brasil.

Toda e qualquer informação oficial estará disponível na página da especialização:
http://flacso.org.br/?page_id=22635

Todas as informações pessoais prestadas pelos candidatos estão protegidas pela Lei de
proteção de dados.

Dúvidas podem ser encaminhadas pelo e-mail culturaeeducacao@flacso.org.br

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021.

Salete Valesan Camba

Diretora
Flacso Brasil

mailto:culturaeeducacao@flacso.org.br

