
Edital - Programa de Formação de Líderes Estudantis 
2018

 Edital de Abertura de Vagas para o Programa de Formação de Líderes Estudantis em Cambridge, 
Massachussetts.
 Pelo presente instrumento, a Reitoria do Centro Universitário Toledo de Araçatuba torna pública 
a abertura de vaga para o Programa de Formação de Líderes Estudantis 2018 em Cambridge, Massa-
chussetts, para aprendizagem de experiências bem-sucedidas da Universidade de Harvard e do Instituto 
de Tecnologia de Massachussetts (MIT).

1. Da Estrutura do Intercâmbio
 O intercâmbio está estruturado em workshops que desenvolverão habilidades como liderança, 
persuasão, comunicação visual, criatividade, empreendedorismo e oratória.
 Ocorrerão visitas guiadas à Universidade de Harvard e ao Instituto de Tecnologia de Massachus-
setts (MIT) que possibilitarão aprendizagens e trocas de experiências com estudantes líderes de cada 
instituição visitada.
 O programa, portanto, capacitará os participantes a aplicarem as ferramentas aprendidas e 
desenvolver atividades como líderes do século XXI, com maior dinamismo e eficácia.

2. Da Programação

24/06
Embarque do grupo no Brasil.

DIA 1 - 25/06
Chegada do grupo e check-in no Hi Boston Hostel.
 
DIA 2 - 26/06
Orientação e introdução em Laspau;
Workshop 1: Desenvolvimento de liderança para o Século 21;
Workshop 2: Equipe de ideias interdisciplinares: Inovação no Brasil;
Workshop 3: Empreendedorismo no ecossistema de inovação;
Workshop 4: Colaboração, resolução de problemas e ensino baseado em aprendizado através do erro.



DIA 3 - 27/06 
Workshop 1: Comunicação e expressão verbal e não verbal;
Tour pela Massachusetts Institute of Technology (MIT), guiado por estudantes locais;
Visita ao Museum of Fine Arts.

DIA 4 - 28/06
Tour pela Harvard University, guiado por estudantes locais;
Workshop 1: Desenvolvendo criatividade e inovação;
Workshop 2: Apresentação das ideias interdisciplinares do grupo: inovando no Brasil;
Cerimônia de Encerramento e Certificação.

DIA 5 - 29/06
Dia livre.

DIA 6 - 30/06
Retorno do grupo para o Brasil.

3. Da elegibilidade e número de vagas
Aberto aos estudantes de todos os cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Toledo. 
Será disponibilizada 1 (uma) vaga para o Programa.

4. Da inscrição
A inscrição deverá ser realizada no período de 20 de março de 2018 (a partir das 18h) a 02 de 
abril de 2018 (até às 21h30) mediante entrega da ficha de inscrição preenchida, disponível no site, 
e dos documentos comprobatórios referentes aos tópicos de A a D do item 6 deste edital. 
A entrega deverá ser feita na Pró-reitoria Acadêmica do UniToledo, situada no prédio 1, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 18h e das 19h às 21h30.

5. Custos do programa
O investimento é de USD 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte dólares), parcelado em até 6 vezes 
no cartão de crédito.
O Centro Universitário Toledo de Araçatuba, por meio da Reitoria, concederá 1 (uma) bolsa integral 
para o Programa de Formação de Líderes Estudantis.
A bolsa inclui os seguintes custos:
- Matrícula e taxas de todas as atividades previstas no Programa; 
- Hospedagem em Hostel (com quarto compartilhado);
- Alimentação (3 almoços, 1 jantar e coffee-breakes durante o programa); 
- Passagem aérea.

6. Da Seleção dos alunos
A seleção dos alunos inscritos será feita por comissão nomeada pela Reitoria e os critérios de seleção 
serão:

A) O candidato deverá gravar um vídeo de até 2 (dois) minutos relatando as motivações para par-
ticipar do Programa de Formação de Líderes Estudantis e as razões pelas quais merece ser contemplado 
com a bolsa institucional. O vídeo deverá ser publicado em uma plataforma de vídeos como Youtube ou 
Vimeo e o link deverá ser informado no campo destinado a ele na ficha de inscrição disponível em
www.toledo.br;

B) Cópia de documento que comprove o aproveitamento acadêmico no Ensino Médio (histórico es-
colar) e Ensino Superior (histórico simples encontrado no Terminal UniToledo do aluno) – até a data de 
inscrição; 



C) Participação em projetos sociais e/ou culturais como membro ou líder - clubes de serviços, Di-
retórios Acadêmicos, Grêmios Estudantis, entre outros - (cópia de declarações, diplomas ou prêmios);
 
D) Participação de ações de voluntariado (cópia de declarações ou similares).

OBS 1: para participar da seleção, o aluno deverá estar regularmente matriculado no Centro Univer-
sitário Toledo de Araçatuba. 
OBS 2: os alunos contemplados deverão ter passaporte válido e visto para os Estados Unidos.

7. Participação no Programa sem Bolsa do UniToledo
 Os interessados em participar do Programa custeando os investimentos destacados no item 5 
deverão fazer a inscrição preenchendo a ficha e efetuando a entrega no período descrito no item 4, 
não sendo necessária apresentação de documentação complementar, tampouco link do vídeo. 

Araçatuba, 19 de março de 2018.

Bruno Toledo
Reitor


