Edital
Programa de Bolsas
Modalidade
Melhor Idade

Quem somos nós...
MBA USP/ESALQ

Os MBAs USP/Esalq são cursos de pósgraduação Lato sensu a nível de especialização,
coordenados por professores da USP/Esalq e
operacionalizados pelo Pecege, por meio de uma
parceria com a Fundação de Estudos Agrários
Luiz de Queiroz (Fealq).

FEALQ

Todos os cursos são oferecidos por convênio de
cooperação técnica com a Fundação de Estudos
Agrários Luiz de Queiroz – FEALQ, de acordo
com um modelo/padrão estabelecido pela
Instituição.

Pecege
Instituto de Pesquisas e Educação Continuada
em Economia e Gestão de Empresas.
Uma associação sem fins lucrativos, com sede e
foro na cidade de Piracicaba - SP, que
operacionaliza os cursos de Pós-Graduação lato
sensu, em nível de Especialização, certificados
pela Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz – ESALQ, da Universidade de São Paulo
– USP.

Programa de Bolsas
MBA USP/ESALQ

O
Pecege,
por
meio
deste
documento,
estabelece e torna público as normas vigentes
que regulamentam o processo seletivo do
Programa de Bolsas dos cursos de Pósgraduação lato sensu da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ, da
Universidade de São Paulo – USP, na
modalidade à distância.

Programa de Bolsas
Foi desenvolvido com o objetivo em promover o
acesso a um ensino de excelência para todos,
baseando-se em sua missão de expandir e aplicar
o conhecimento, aproximando a academia e a
pesquisa da sociedade.

Sobre as bolsas

Serão concedidas bolsas integrais de 100%.
Sobre as bolsas integrais de 100%
Serão concedidas as bolsas integrais para, pelo
menos, 10% do total de vagas preenchidas por
alunos pagantes.
Exemplo: A cada 10 (dez) alunos pagantes
inscritos, será disponibilizada 1 (uma) bolsa
integral (100%) em todas as modalidades do
Programa de Bolsas.
(Resolução COCEX/USP
dezembro de 2019)
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Compete a Instituição
✅ Divulgar o resultado da seleção do candidato no
prazo estabelecido no presente edital;
✅ Garantir o valor da bolsa de estudos até o final
do curso do candidato contemplado com bolsa.

Compete ao contemplado com Bolsa
✅
Cumprir
USP/ESALQ;

as

regras

do

Regimento

MBA

✅ Colaborar com as atividades acadêmicas da
Instituição, sendo agente de propagação do
Programa de Bolsas do MBA USP/ESALQ.
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Informações Importantes
O processo seletivo é realizado pela Comissão do Programa de
Bolsas que analisa as informações e dados do candidato.
O candidato deverá cumprir todas as etapas do processo
seletivo. O não cumprimento pode acarretar em desligamento
do candidato do processo de solicitação de bolsa.
Não serão aceitas inscrições após o

encerramento das

inscrições de bolsa.
Não serão aceitas documentações após o encerramento das
inscrições de bolsa.
As datas do processo seletivo estão disponíveis no site
https://bolsas.mbauspesalq.com/
O prévio recebimento dos documentos pelo Programa de
Bolsas do MBA USP/ESALQ não implica o deferimento da
bolsa, visto que a análise material dos documentos dar-se-á
em momento posterior.
Durante o processo de bolsa o candidato poderá solicitar o
cancelamento da inscrição sem nenhuma cobrança de
parcela ou penalidade por cancelamento.
Após a divulgação do resultado, o candidato poderá solicitar o
cancelamento da inscrição via e-mail, dentro do prazo de 7
dias sem nenhuma cobrança de parcela ou penalidade por
cancelamento.

22 Quem pode se inscrever?

Somente poderá se inscrever o candidato que atenda
aos seguintes critérios:
✅Ter diploma de nível superior;
✅ Ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
conforme estabelece o Estatuto do Idoso (Lei n°
10.741/03)
Dúvidas sobre este assunto?
Leia nosso capítulo de Dúvidas Frequentes neste edital!
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Critérios de seleção

O processo seletivo será realizado pela Comissão do
Programa de Bolsas que fará análise das informações
e dados do candidato.
✅ Documentação apresentada;
✅ Renda Bruta;
✅ Idade;
✅ Carta de interesse com as expectativas do
candidato em relação ao Programa de Bolsas e ao
curso de especialização, conforme orientações do
documento anexo.

Critérios de desempate
Serão favorecidos no processo decisório de concessão
de bolsas:
Candidatos com menor renda bruta;
Caso persista o empate, considerar-se-á como
critério de desempate, a idade do candidato, dandose preferência ao de idade mais elevada.
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Como participar do processo

Passo 1
Realizar inscrição no curso e modalidade de interesse pelo
site: https://bolsas.mbauspesalq.com

Passo 2
Selecionar um plano de pagamento com a opção boleto.
O plano de pagamento faz parte de todas as inscrições
do MBA USP/ESALQ e é importante para o caso de você ser
futuramente contemplado com uma bolsa!
Não se preocupe! Durante o processo não haverá
nenhuma cobrança de parcela!
A escolha da opção boleto é importante para que não
seja realizada nenhuma cobrança indevida.

Passo 3
Anexar a documentação de matrícula:
Onde devo anexar?
Na aba "Documentos Pessoais" (quadro
cinza) de seu Dashboard.

Passo 5
Anexar a documentação do processo de bolsa:
Onde devo anexar?
Na aba “Processos de bolsas” > “Gerenciar
arquivos” (quadro vinho) de seu Dashboard.

IMPORTANTE
A relação de documentos está disponível neste edital.

Passo 5
Aguardar a divulgação do resultado.
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Divulgação do Resultado

Após realizar todas as etapas do processo, basta
aguardar a divulgação do resultado.
Como será realizado a divulgação?
Será enviado via e-mail cadastrado na inscrição
https://bolsas.mbauspesalq.com/
Quando será divulgado?
Nas datas informadas no site do Programa de Bolsas
até as 23h59, respeitando o horário oficial de
Brasília UTC – 3.
Dúvidas sobre este assunto?
Leia nosso capítulo de Dúvidas Frequentes neste edital!

Documentação
de Matrícula

Documentação de Matrícula
RG e CPF
Caso não tenha RG, apresentar carteira de Trabalho
com protocolo de solicitação do RG;
CNH não substitui.
Diploma de curso superior
Anexar diploma de graduação frente e verso.
Candidatos com graduação no exterior: apresentar o
histórico escolar.
Observação:

A

secretaria

poderá

solicitar

documentos adicionais, por ocasião da análise.

por

Documentação do
Processo de Bolsa

Documentação do Processo de Bolsas
Documentos Obrigatórios
Comprovante de Renda
Trabalhador Formal
O que anexar?
✅ Holerite
Aposentado
O que anexar?
✅ Comprovante de recebimento de aposentadoria.
Beneficio de Prestação Continuada
O que anexar?
✅ Comprovante de recebimento do BPC;

Carta de Interesse
Redigir

um

texto

digitalmente

que

inclua

os

seguintes questionamentos:
1.

Qual o motivo de você ter decidido fazer um
MBA USP/ESALQ?

2.

Por qual motivo você decidiu fazer o MBA
USP/ESALQ desse curso especificamente?
Este documento é necessário para que possamos

avaliar

as

expectativas

do

candidato

com

o

Programa de Bolsas e ao MBA.
Para baixar o modelo da Carta de Interesse,
clique aqui!

Protocolo de preenchimento do formulário online:
Para
que
possamos
conhecer
sua
condição
socioeconômica, é imprescindível que você realize o
preenchimento do formulário online.
O Link do Formulário está disponível no sistema
acadêmico em "Documentos de Bolsas", basta clicar em
"Anexar Protocolo de Preenchimento do Formulário
Online" e será aberta a caixa de diálogo na qual você
consegue acessar o Formulário clicando no local indicado
na imagem.

Você será direcionado para o Formulário e após sua
finalização poderá baixar o Protocolo de Preenchimento a
ser anexado no sistema acadêmico.

Atendimento
Programa de Bolsas

Atendimento Programa de Bolsas
Quaisquer situações excepcionais não previstas neste
edital deverão ser tratadas especificamente pela
Comissão do Programa de Bolsas pelo e-mail:
MBA EM AGRONEGÓCIOS
bolsasagronegocios@pecege.com
MBA EM DATA SCIENCE E ANALYTICS
bolsasdata@pecege.com
MBA EM DIGITAL BUSINESS
bolsasdigital@pecege.com
MBA EM FINANÇAS E CONTROLADORIA
bolsasfinancas@pecege.com
MBA EM GESTÃO ESCOLAR
bolsasescolar@pecege.com
MBA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS
bolsasnegocios@pecege.com
MBA EM GESTÃO DE PESSOAS
bolsaspessoas@pecege.com
MBA EM GESTÃO DE PROJETOS
bolsasprojetos@pecege.com
MBA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA
bolsastributaria@pecege.com
MBA EM GESTÃO DE VENDAS
bolsasvendas@pecege.com
MBA EM MARKETING
bolsasmarketing@pecege.com
MBA EM VAREJO FÍSICO E ONLINE
bolsasvarejo@pecege.com

O horário de atendimento da equipe responsável
pelo Programa de Bolsas é das 8h00 às 17h00,
respeitando o horário oficial de Brasília UTC -3.
Atendemos de acordo com a ordem de chegada e
pedimos que aguarde o tempo de resposta!
Pedimos por gentileza que entre em contato por
apenas 1 (UM) canal de comunicação.

Dúvidas Frequentes

Quem pode se inscrever?

Posso me candidatar em mais de um curso no mesmo
processo seletivo?
Não é possível, é necessário escolher somente 1 (um)
curso para participar da seleção.
Posso me candidatar em mais de uma modalidade de
bolsa no mesmo processo seletivo?
Não é possível, é necessário escolher apenas 1 (uma)
modalidade de bolsa.
Para isso é necessário ler com atenção os critérios de
cada modalidade.
Sou

aluno

MBA

USP/ESALQ,

posso

participar

do

processo?
Durante o processo, priorizamos aqueles candidatos
que

não

USP/ESALQ.

sejam

alunos

matriculados

no

MBA

Divulgação do Resultado
Não ganhei a bolsa! O que faço?
Poderá solicitar cancelamento via e-mail, dentro do
prazo de 7 dias após a data de divulgação do resultado,
sem qualquer custo.
Ganhei a bolsa, mas não irei assumir! O que faço?
Deverá solicitar o cancelamento da inscrição até o
prazo estipulado via e-mail de divulgação do resultado.

