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Edital ARI Nº 042/2022

EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CURSO
VIRTUAL EXPERIENCE (FULL SAIL UNIVERSITY NO BRASIL)

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, no uso de suas
atribuições, torna público aos interessados que estão abertas as inscrições do processo
seletivo para 300 (trezentas) vagas do curso VIRTUAL EXPERIENCE (FULL SAIL
UNIVERSITY NO BRASIL), para estudantes das Faculdades de Tecnologia - Fatecs do
Estado de São Paulo.

As condições de participação dos estudantes neste processo de seleção são
orientadas por este Edital e demais critérios instituídos pela Assessoria de Relações
Internacionais –ARInter do CEETEPS.

1

OBJETIVOS DO PROGRAMA

1.1

Este programa, promovido pela Full Sail University do Estados Unidos,
oferecerá uma semana de curso para apresentar formas atualizadas de
construção e monetização de projetos de entretenimento, audiovisual e
jogos digitais. As palestras contam com a participação de instrutores da
Full Sail University.

1.2

O programa completo do curso VIRTUAL EXPERIENCE encontra-se

1.3

O programa tem duração de 5 dias, de 22 a 26 de agosto de 2022,

ao final deste edital.

das 19h00 às 22h00 horas (horário de Brasília), com carga-horária total
de 15 horas.

OBSERVAÇÃO:

O

CEETEPS

responsabiliza-se

pela

seleção

e

indicação dos classificados para a Full Sail University, contudo a
efetivação e realização do curso caberá à instituição estrangeira.
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2

DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA

2.1

Poderão

inscrever- s e no

processo

de

seleção

estudantes

das

Faculdades de Tecnologia – Fatecs, que cumpram com seguintes requisitos:

a) Ter Percentual de Progressão (PP1) correspondente ao 2º ao 6º
ciclo/semestre;
b) Não

estar

em

situação

acadêmica

de

"TRANCADO",

"LICENÇA

GESTANTE" ou "LICENÇA SAÚDE";
c) Ter domínio da língua da inglesa que viabilize o bom aproveitamento
do curso, a ser comprovado por meio de teste de proficiência (nível
mínimo B1, conforme Quadro Comum Europeu de Referência para
Línguas) ou teste de inglês aplicado pela ARInter, conforme item 4;
d) Ter disponibilidade, de 22 a 26 de agosto de 2022, das 19h às 22h
(horário de Brasília) para a participação integral do curso.
e) No caso dos estudantes que apresentarem comprovante de proficiência
conforme, estes terão que atender aos requisitos e pontuaçãomínima:40
no teste TOEFL ITP ou 40 no TOEFL IBT.
f) Ser estudante regularmente matriculado nos cursos do Eixo de
Informação e Comunicação:

Análise de Sistemas

Banco de Dados

Geoprocessamento

Gestão de Tecnologia da Informação

Informática para Negócios

Jogos Digitais

Rede de Computadores

Segurança da Informação

Sistemas para a Internet

3

DAS INSCRIÇÕES

3.1

As inscrições estarão abertas do dia 27/06/2022 até às 23h59 do

dia 10/08/2022.
3.2
Procedimento: realizar inscrição no portal ARInter, por meio do link:
https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos/
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As informações prestadas no momento da inscrição devem ser verdadeiras

e são de inteira responsabilidade do candidato, ficando ciente de que qualquer
falsa informação, omissão ou erro implicará em sua exclusão do processo seletivo
a qualquer tempo.

1

PP é o índice que define o percentual já concluído pelo estudante no curso em que está matriculado, segundo

o Art. 87 do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza.
Esse índice é relativo a cada curso específico.

3.4

Inscrições efetuadas erroneamente, fora do prazo, incompletas ou

não submetidas serão invalidadas.

Observação: O sistema de inscrições do portal da ARInter é integrado ao sistema
acadêmico SIGA. Os estudantes da Fatec São Paulo e Fatec Guaratinguetá, que
não utilizam esse sistema, deverão fazer sua inscrição junto à Secretaria
Acadêmica de sua Unidade, respeitando o período de inscrições deste Edital e os
horários de funcionamento da secretaria.
4

DA CLASSIFICAÇÃO E INDICAÇÃO

4.1

A classificação seguirá as seguintes etapas:
a) 1ª

Etapa

(eliminatória):

Deferimento

ou

indeferimento

das

candidaturas conforme requisitos e procedimentos estabelecidos nos
itens 2 e 3 deste Edital;
b) 2ª

Etapa

(classificatória):

Classificação

dos

estudantes

com

candidatura deferida em ordem decrescente pelo Índice de Intercâmbio
- IIF instituído

pela

DELIBERAÇÃO

CEETEPS

-

37,

DE 10-8-

2017. Em caso de empate entre os candidatos será dada prioridade ao
estudante mais velho;
c) 3ª Etapa (classificatória): os estudantes classificados pelo Índice de
Intercâmbio – IIF serão convocados a apresentar comprovante de
proficiência da língua inglesa válido (nível mínimo B1, conforme Quadro
Comum Europeu de Referência para Línguas).
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d) Aqueles que não possuem o referido comprovante de proficência
realizarão teste de inglês aplicado pela ARInter na quarta-feira
12/08/2022, às 10h. O teste terá duração de duração de 1 hora. As
informações e regras do teste em inglês será enviada pela ARInter aos
classificados no e-mail de inscrição.

OBSERVAÇÃO: Os estudantes que possuem comprovação do nível de inglês por
meio de teste(s) de proficiência, conforme item 2.1.e, deverão enviar cópia
digitalizada legível para o e-mail: capacitacao.arinter@cps.sp.gov.br até às 17h
dodia 10/08/2022.
O NÃO ENVIO DESTE DOCUMENTO, DENTRO DESSAS REGRAS, IMPLICARÁ NA
REALIZAÇÃO DO TESTE DE INGLÊS NO DIA 12/08/2022, ÀS 10h.
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e) 4ª Etapa (classificatória): os 100 primeiros estudantes com
maior Índice de Intercâmbio – IIF e melhor desempenho no teste de
inglês aplicado na 3ª etapa ou no certificado de proficiência, serão
indicados para a participação do curso promovido pela FULL SAIL
UNIVERSITY.

4.2

Ficará a cargo da FULL SAIL UNIVERSITY a aprovação ou não dos estudantes

selecionados e indicados pela ARInter;

5

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1
O resultado da seleção dos estudantes será divulgado no portal da
ARInter(https://arinter.cps.sp.gov.br/) conforme cronograma deste edital.

6

DAS RESPONSABILIDADES DOS CANDIDATOS

6.1

Encaminhar à ARInter, quando for solicitada, toda documentação exigida
pela Instituição estrangeira, durante e após o processo seletivo dentro dos
prazos estipulados.

6.2

Estar atento(a) ao e-mail, prazos e horários do processo de seleção, bem
como os horários e orientações da Instituição para a realização do curso.
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6.3

O curso ocorrerá concomitantemente às disciplinas regulares da FATEC.
Portanto caberá ao estudante organizar-se para não sobrecarregar seus
estudos em ambas instituições.

7

DA DESISTÊNCIA

7.1

Toda

desistência

deverá

ser

endereçada

ao

e-mail

capacitacao.arinter@cps.sp.gov.br mediante justificativa.
7.2

No caso de desistência do curso na Fatec, após confirmação da inscrição
junto à da IES estrangeira, o estudante será automaticamente desligado
do Programa.

8

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

8.1

O prazo para interposição de recurso está apresentado no cronograma
deste edital;

8.2

A interposição de recurso deverá ser feita por intermédio do Formulário
para Interposição de Recurso (Anexo I), que deverá ser preenchido,
assinado e encaminhado ao e-mail capacitacao.arinter@cps.sp.gov.br ;

8.3

Os recursos serão analisados pela ARInter e o resultado da análise
(deferimento/indeferimento) será divulgado em no máximo 24 horas.

IMPORTANTE: Não serão analisados recursos enviados em discordância com o
item 8 deste Edital.
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9

DO CRONOGRAMA*

EVENTO

LOCAL
Inscrição no Site Arinter
https://arinter.cps.sp.gov.br/editaisabertos/

Abertura das inscrições para o
processo seletivo.
Encerramento das inscrições no
portal da ARInter.

27/06/2022

Inscrição no Site Arinter
https://arinter.cps.sp.gov.br/editaisabertos/

23h59 do dia
10/08/2022

https://arinter.cps.sp.gov.br/

Divulgação dos estudantes
classificados para a 3ª etapa
(conforme item 4)

11/08/2022

Realização do teste de inglês para
os estudantes que não
apresentaram exames
válidos de proficiência

Link a ser enviado por e-mail

12/08/2022, às 10h

https://arinter.cps.sp.gov.br/

Divulgação dos
estudantes classificados

Prazo para apresentação de
recurso nos termos do item 8.
(Anexo I)

DATA

A partir do dia
16/08/2022
24 horas a partir da
publicação do resultado
no site.

Formulário Anexo I
inscricao.arinter@cps.sp.gov.br

Período do curso

De 22/08 a 26/08

Plataforma ZOOM

das 19h às 23h

* Cronograma sujeito a alterações.

10

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1

O não atendimento a todas as condições e exigências previstas neste

edital acarretará a desclassificação do estudante;

10.2

A ARInter utilizará o e-mail cadastrado pelo estudante no ato da

inscrição

para

comunicação,

cabendo

ao

estudante

a

inteira

responsabilidade pela indicação correta de seu endereço de e-mail;
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10.3

A não entrega da documentação solicitada em parte ou em todo, ou o descumprimento de

alguma fase desclassificará o candidato do processo seletivoa que se refere este edital;
10.4

O estudante, ao efetuar sua inscrição, manifesta ciência e concordância sobreo teor do presente

Edital.
10.5

Eventuais esclarecimentos e informações adicionais deverão ser solicitados por meio do e-

mail: inscricao.arinter@cps.sp.gov.br

11

CLÁUSULA DE RESERVA

11.1

A ARInter reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no

presente edital.

Prof.ª Marta Iglesis
Assessora de Relações Internacionais
Centro Paula Souza
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Anexo I

