Programa de bolsas de estudo do
The Barnes Group Foundation
O PROGRAMA
The Barnes Group Foundation, Inc. criou um programa de bolsas de estudo para beneficiar filhos de funcionários que desejam
continuar seus estudos em escola superior ou vocacional. Todos os anos são concedidas bolsas de estudo em regime de tempo
integral na instituição qualificada escolhida pelo estudante.
®

O programa de bolsas de estudo é administrado pela Scholarship America , o maior elaborador e gestor do país para bolsas de
estudo, assistência financeira para pagamento de estudos e outros programas de apoio à educação para empresas, fundações,
associações e indivíduos. As bolsas são concedidas independentemente de raça, cor, credo, religião, orientação sexual, gênero,
deficiência ou país de origem.
QUALIFICAÇÃO
Os solicitantes devem ser filhos de funcionários ativos¹ ou falecidos² do Grupo Barnes, Inc., a nível mundial.
*Filhos elegíveis são aqueles com idade até 30 anos.
¹Funcionários ativos devem estar empregados na empresa há pelo menos seis meses até a data do prazo final de
entrega do requerimento.
²Filhos de funcionários que faleceram na ativa também estão qualificados, desde que o funcionário estivesse na ativa
por pelo menos cinco anos até a data do falecimento e que o filho(a) se candidate a um programa de bolsas de estudo
até cinco anos após a morte do funcionário.
Os candidatos devem ser estudantes que estejam matriculados ou planejando matricular-se em um curso de graduação em
tempo integral- em uma faculdade que ofereça cursos de dois- ou quatro- anos, uma universidade,- uma escola técnica
profissionalizante ou escola de pós-graduação credenciada.
BOLSAS DE ESTUDO
As bolsas de estudo serão dadas também para estudos de pós-graduação, além das bolsas de graduação.
Caso contemplado, o aluno receberá uma bolsa com valor entre USD 3.000,00 e USD 10.000,00.
Os benefícios podem ser renovados por até três anos subsequentes ou até a graduação universitária ou equivalente, o que
ocorrer primeiro. As bolsas de pós-graduação podem ser renovadas uma vez ou até que se conquiste o diploma pretendido, o
que ocorrer primeiro. A renovação está condicionada à manutenção da média mínima de 2,5 pontos em uma escala de 4,0 para
o estudo de tempo integral e à continuação do programa oferecido pela Barnes Group Foundation, Inc.
As bolsas são para cursos de graduação e pós-graduação.
Recomendamos enfaticamente que os estudantes internacionais se candidatem. As bolsas podem ser usadas para despesas
relacionadas com a educação (mensalidades, taxas, livros, materiais didáticos, alojamento e alimentação, e transporte).
A Scholarship America selecionará de três a cinco ganhadores que tenham uma média (GPA) de 2,5 a 3,0 enquanto houver
candidatos qualificados.
REQUERIMENTO
Os estudantes interessados devem preencher o formulário de inscrição online em inglês e subir o histórico escolar atual e
completo ao Scholarship America até a data de entrega de 1º de março. Boletins não são aceitos. Os históricos escolares não
oficiais devem exibir o nome do estudante, nome da escola, as notas recebidas em cada curso, horas/aula e número de créditos,
e o período de cada curso frequentado.

Em virtude da não equivalência dos sistemas educacionais, os requerentes estrangeiros fora dos EUA e Canadá devem
providenciar os seguintes a seguir.



Traduções para o inglês de todos os documentos que estejam em outro idioma
Fotocópias nítidas dos seguintes documentos escolares dos últimos quatro anos:
1. histórico escolar (registro acadêmico)
2. cópia de credencial/diploma/certificado do ensino secundário, se obtido, e
3. resultados dos exames.

Os candidatos são responsáveis por providenciar e enviar todas as informações necessárias. As instruções para o preenchimento
da seção do formulário Dados Financeiros estão anexas. Os candidatos são avaliados com base nas informações enviadas,
portanto responda a todas as questões o mais detalhadamente possível. Requerimentos incompletos não serão avaliados. Todas
as informações recebidas são consideradas sigilosas e são examinadas apenas pela Scholarship America.

SELEÇÃO DOS BOLSISTAS
Os ganhadores das bolsas de estudos serão selecionados com base em seus respectivos históricos escolares, demonstração de
liderança e participação em atividades escolares e comunitárias, distinções, experiência profissional, declaração de metas e
aspirações, circunstâncias pessoais ou familiares incomuns e uma avaliação externa. Assim que os ganhadores forem
selecionados, os dados financeiros serão analisados para determinar o valor de cada bolsa. Os ganhadores que não
apresentarem necessidade financeira ou cujos pais optarem por não fornecer as informações financeiras solicitadas poderão
receber um honorário equivalente ao valor mínimo do benefício.
A seleção dos ganhadores cabe à Scholarship America. Em nenhum momento, qualquer representante ou funcionário de The
Barnes Group Foundation, Inc. interfere na seleção. Todos os candidatos concordam em acatar a decisão como final.
Todos os candidatos serão notificados em 31 de maio ou antes dessa data. Nem todos os candidatos ao programa serão
selecionados como recipientes. Os estudantes que atendam os critérios de qualificação podem requerer a bolsa anualmente.
PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO
A Scholarship America processa os pagamentos das bolsas de estudos em nome do The Barnes Group Foundation, Inc. Os
pagamentos são feitos em 1º de agosto. Os cheques serão enviados por correio ao endereço residencial de cada ganhador e são
nominais à instituição de ensino para crédito do aluno. Aguarde 10 dias para a entrega. Os estudantes internacionais receberão
o pagamento da bolsa de estudo por transferência eletrônica de fundos (wire transfer). O pagamento será feito em dólares
americanos.
OBRIGAÇÕES
Os beneficiários não têm nenhuma obrigação para com o The Barnes Group Foundation, Inc. Eles devem, no entanto, comunicar
à Scholarship America quaisquer mudanças de endereço, inscrição escolar ou outras informações importantes e enviar um
histórico escolar completo sempre que solicitado.
REVISÕES
O Barnes Group Foundation, Inc. reserva-se o direito de, a qualquer momento, revisar e modificar as condições e procedimentos
deste programa de bolsas de estudo, inclusive o cancelamento do programa.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Perguntas a respeito do programa de bolsas de estudos devem ser dirigidas a:
Email: barnes@scholarshipamerica.org
Telefone: +1 (507) 931-1682

