
Página 1 de 5 
 

 
 
 
 
 

Regulamento para Processo Seletivo 
de bolsas de estudo PARCIAIS (máximo 

de 50% no valor total do curso). 
 

 

 

 

 

Neste processo não serão selecionados bolsistas integrais (100% do valor). 

As bolsas serão para cursos que acontecerão ao longo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de Publicação 20/12/2021. 

2ª revisão  
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1. Sobre o programa  
A Academia Internacional de Cinema (AIC), através de um processo seletivo, concederá 
um número limitado de bolsas de estudo parcial com descontos que podem variar  de 
35% até 50% do valor total de cada curso. As bolsas oferecidas são para cursos livres 
presenciais ou online. 
 
O programa é direcionado exclusivamente para interessados na área de cinema, cuja 
renda não permita o investimento no valor total do curso.  
 
➔Pré-requisitos: para participar do processo seletivo o candidato deve ter no mínimo 
17 anos e ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio. 

 
Os objetivos do programa são:  
 

• Facilitar o acesso de novos talentos na área audiovisual que não possam 
custear a formação integralmente;  

• Contribuir com a sociedade através da formação profissional e cultural de 
novos talentos na área audiovisual;  

• Contribuir com a evolução do mercado audiovisual através da formação de 
novos profissionais.  

 

2. Etapas do processo seletivo  
O processo seletivo prevê as seguintes etapas – necessariamente nesta ordem:  
 

A. O primeiro passo é o preenchimento de formulário online até no máximo às 
23h59 do dia 03/01/2022. O questionário é composto por 6 (seis) seções, 
sendo uma delas uma carta de intenção. ATENÇÃO: Dedique um tempo para 
escrever a carta, que é um dos principais critérios de escolha dos candidatos.  
 
Na carta você pode mencionar experiências profissionais, acadêmicas ou 
amadoras ligadas a área das artes, realização ou participação em filmes, suas 
principais referências cinematográficas como expectador ou até mesmo 
quando e como você descobriu que gosta da área escolhida. 
 
O formulário está disponível no link: https://forms.gle/nWU2WkPyWZXEEC9JA.   

 
B. Num segundo momento as informações serão analisadas por uma comissão 

julgadora e os candidatos pré-selecionados serão divulgados no site, redes 
sociais e avisados por email.  
 

C. Além dos pré-selecionados também será divulgada uma LISTA DE ESPERA. Caso 
algum candidato pré-selecionado não envie a documentação correta ou no 
prazo adequado, os candidatos da lista de espera serão chamados aos poucos.  
 

https://forms.gle/nWU2WkPyWZXEEC9JA
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D. Após convocação feita por e-mail e por meio de publicação no site, o candidato 
PRÉ-SELECIONADO deve enviar a documentação e comprovar as informações 
prestadas. O envio deve ser feito para o email bolsasp@aicinema.com.br, até a 
data máxima prevista no site/email enviado.  
 

MUITO IMPORTANTE: não envie documentação sem ser pré-selecionado. 
Você só deverá mandar a sua documentação se o seu nome estiver na lista de 
pré-selecionados e se você receber email com o título/assunto: “Parabéns, 
você foi pré-selecionado e agora precisa enviar sua documentação”.  
 

E. As inscrições serão feitas de acordo com disponibilidade de vagas, de todos os 
pré-selecionados que enviarem a documentação correta dentro do prazo 
previsto. 
 

F. Caso algum pré-selecionado não envie a documentação correta até a data 
informada, novos candidatos da lista de espera serão chamados por meio de 
uma segunda chamada e assim por diante, até que as vagas sejam preenchidas. 

 
ATENÇÃO: A apresentação de informações ou documentos falsos implicará a 
reprovação do candidato no processo seletivo, sujeitando-o às penalidades 
previstas no art. 299 do Código Penal e demais legislações aplicáveis. 

 

PONTOS IMPORTANTES SOBRE O PROCESSO SELETIVO:  
 

• Como já mencionado acima, o processo seletivo inclui a análise dos 
seguintes pontos: histórico formativo e profissional do candidato, 
expectativa com a formação na área pretendida, além da renda individual e 
familiar (que deverá justificar a necessidade de uma bolsa).  

 

• Caso os candidatos sejam pré-aprovados no processo seletivo, eles irão 
aguardar pela disponibilidade de vagas nos cursos de interesse, respeitando a 
ordem de classificação. Ou seja, ser pré-aprovado não significa a garantia de 
que o candidato será chamado para inscrever-se no curso. 

• Os candidatos deverão comprovar todas as informações prestadas através de 
documentação específica, antes de realizar a inscrição. Serão aceitos apenas os 
documentos informados através deste regulamento ou autorizados em caso 
excepcional pela diretoria da instituição.  

 

• Toda a comunicação com os candidatos aprovados em cada etapa será 
realizada exclusivamente por e-mail. Verifique sua caixa de entrada, sua caixa 
de SPAM e Lixo eletrônico e, se possível, salve os e-mails da AIC nos seus 
contatos, com terminação @aicinema.com.br.  

 

• Caso o candidato seja chamado e não entregue a documentação completa no 
prazo estipulado por e-mail, caso as informações constantes na documentação 

mailto:bolsasp@aicinema.com.br
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não sejam condizentes com as informações prestadas na ficha de inscrição, ou 
caso o candidato não se matricule no prazo limite, será automaticamente 
desclassificado do programa e sua vaga será direcionada para o próximo 
candidato na lista de espera. 

 

3. Da Seleção 

Os alunos que estiverem na LISTA de pré-seleção, poderão ser chamados no primeiro 
ou no segundo semestre letivo de 2022, conforme disponibilidade das vagas.  

Haverá convocação para preenchimento das vagas nas seguintes datas:  

PRIMEIRO SEMESTRE: 

1) Os alunos selecionados para os Cursos de Férias de Janeiro de 2022 serão 
chamados até o dia 05/01/2022 e deverão enviar a documentação fazer a 
inscrição até o dia 08/01/2022. 

2) Os alunos selecionados para os Cursos Semestrais e de formação serão 
chamados entre os dias 05/02/2022 ao dia 01/04/2022, a depender da data 
inicial de cada curso, e terão até 5 dias para enviar a documentação e fazer a 
inscrição.  

SEGUNDO SEMESTRE 

3) Os alunos selecionados para os Cursos de Férias de Julho de 2022 serão 
chamados até o dia 01/07/2022 e deverão enviar a documentação e fazer a 
inscrição até o dia 10/07/2022 ( a depender das datas de início de cada curso). 

4) Os alunos selecionados para os Cursos Semestrais e de Formação serão 
chamados entre os dias 01/08/2022 ao dia 01/10/2022, a depender da data 
inicial de cada curso e terão até 5 dias para enviar a documentação e fazer a 
inscrição.  

CURSOS ONLINE 

5) Os cursos online começam ao longo do ano em datas distintas. Os alunos 
selecionados para as turmas online serão chamados até 10 dias antes do início 
de cada turma, tendo até 5 dias para enviar a documentação para a inscrição.  

➔IMPORTANTE: O cadastro do candidato poderá ser usado por um período de 1 ano 
letivo. Após este período, ele deverá ser renovado.  

 

4. Documentação e Inscrição  
Os candidatos pré-selecionados que forem chamados para preenchimento das vagas, 
deverão enviar a seguinte documentação por e-mail (bolsasp@aicinema.com.br). 
 
O assunto do e-mail deve ser o nome completo do candidato (escrito da mesma forma 
que está no formulário de inscrição) : 
 

mailto:bolsasp@aicinema.com.br
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• RG  

• CPF 

• Certificado de conclusão Ensino Médio e/ou Histórico Escolar.  

• Comprovante de residência.  

• Holerites ou fotocopia da carteira de trabalho (se estiver trabalhando, contrato 
de trabalho vigente) ou extrato bancário para comprovação de renda – 3 
últimos meses. 

• Caso o candidato resida com os pais ou responsáveis, deverão ser enviados 
também os comprovantes de renda dos mesmos, não podendo exceder 5 
salários mínimos de renda familiar per capita – 3 últimos meses .  

 

5.2 Pagamento parcial do curso 
 

• A Academia Internacional de Cinema não aceita as formas de pagamento 
boleto bancário mensal ou pagamento mensal.  

• O pagamento parcial do curso poderá ser efetuado no ato da inscrição, à vista, 
PIX, ou parcelado em até seis vezes no cheque ou cartão de crédito.  

• O pagamento do curso pode ser efetuado, pessoalmente ou à distância, 
parcelado ou à vista. 

 

5. Considerações Gerais 
 
Serão aceitas digitalizações em PDF ou arquivos de imagem, produzidas em Scanner ou 
via Celular, desde que em boa qualidade e legibilidade. Para melhor qualidade 
recomendamos o uso do aplicativos de digitalização para celular, como Microsoft 
Office Lens (gratuito) ou similares. 
 
A Academia Internacional de Cinema (AIC), se reserva o direito de alterar este 
regulamento a qualquer tempo e por quaisquer motivos. Nesse caso envidará esforços 
para comunicar os interessados sobre as mudanças, no entanto cabendo a estes a 
responsabilidade por acompanhar todas as notícias relacionadas através do site. 
 
 


