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Apresentação
O Projeto “Talento Jovem” é um programa de Bolsas de Estudos nas Faculdades Integradas Rio Branco, que alcançará jovens talentos pré-universitários, indicados pelos
clubes. É uma parceria entre as Faculdades Integradas Rio Branco e o Rotary. Serão
concedidas bolsas de estudos, em duas categorias:
a. Talento Jovem – Ouro I: total de cinco (05) bolsas de estudos de 100% (integral),
exclusivas para alunos de escolas públicas, indicados pelos clubes participantes, sob o
critério de melhor desempenho (ranking - os 05 primeiros colocados) entre todos os
clubes.
b. Talento Jovem – Ouro II: duas (02) bolsas de estudos, para cada clube, no valor de
40%, para 02 estudantes, de escola pública ou privada, indicados pelo clube participante, sob o critério de melhor desempenho (terem as melhores notas dentre os indicados de um mesmo clube) no Processo Seletivo vigente das Faculdades Integradas
Rio Branco.
c. Bolsa Rotary Ouro: O clube que mais indicar candidatos para o Programa, ganhará
uma bolsa adicional de 40% para um jovem indicado.
d. Bolsa Colégio Ouro: O Colégio que mais indicar candidatos para o Programa, ganhará uma bolsa adicional de 40% para o jovem de melhor desempenho.
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Depoimentos
Veja o depoimento dos alunos que são Talento Jovem nas Faculdades Integradas
Rio Branco.

Marina de Freitas Andrade
Relações Internacionais
Rotary Club de São Paulo
Santo Amaro Distrito 4420

Lucas Cavalheiro
“Percebi que ter uma formação acadêmica significa muito mais do que

Comércio Exterior
Rotary Club de São Paulo
Vila Carrão Distrito 4430

ganhar dinheiro. Formar-me significa
ser um diferencial. A Bolsa Talento

“Meu envolvimento com o Rotary já

Jovem foi importante para mim. Ser

dura quase três anos. Fui descoberto

indicada para a participação foi de

pelo RYLA (Prêmios Rotários de Lide-

imenso valor, saber que essas pessoas

rança Juvenil), conheci e me desenvol-

acreditaram no meu potencial para

vi no Interact - que é uma grande es-

estar aqui me faz ter mais confian-

cola de jovens líderes - e agora estou

ça na minha capacidade de alcançar

passando para o Rotaract, dando con-

meus objetivos. Essa oportunidade

tinuidade ao ciclo. Receber esta bolsa

me foi dada e saber que as Faculda-

de estudos foi sensacional! Meus pais

des Integradas Rio Branco estão me

ficaram muito contentes e orgulho-

apoiando e investindo no meu fu-

sos. Na minha família, isso foi uma

turo faz toda a diferença na minha

quebra de paradigmas, pois meus

formação! Ganhar essa bolsa para

familiares nunca tiveram a oportu-

a realização dos meus estudos foi

nidade de cursar uma faculdade na

muito gratificante, afinal a formação

minha idade. Cursar uma faculdade

acadêmica é de grande importância

nos dias de hoje é fundamental para

para a minha vida e encontro todo o

o sucesso profissional de amanhã. Es-

apoio que preciso aqui!”

tou batalhando para conseguir o meu
espaço e sei que cursar as Faculdades
Integradas Rio Branco é sinônimo de
profissional bem capacitado!”
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Alex Laia Gomes Jr.
Relações Internacionais
Rotary Club de São Paulo
Tatuapé Distrito 4430

“Quando soube da Bolsa Talento Jovem
do Rotary, vi uma oportunidade única
que não poderia ser desperdiçada.
Estudar em uma faculdade de excelência contribuiria para o meu crescimento e amadurecimento de uma maneira
monumental. Ao saber que eu havia
sido contemplado com a bolsa, uma
nova porta se abriu para mim.
Quando comecei o curso, eu pude
perceber a importância de estudar,
a importância de não estar conectado somente ao mercado de trabalho,
mas também a um conhecimento e
uma sede pelos estudos. Quando olho
meu futuro, não tenho respostas, mas
a cada dia de estudo, árduo e dedicado, eu alimento uma esperança e um
otimismo. A faculdade está me preparando e me deixando apto, não só
para o mercado de trabalho ou para o
mundo, mas para um amadurecimento interno também.”

Giovanna Avellino
Administração
Rotaract Alphaville
Distrito 4610

“O ingresso nas Faculdades Integradas Rio Branco me abriu muitas portas. Quando recebi a notícia de que
havia sido indicada para realizar a
prova com oportunidade de bolsa,
fiquei muito feliz, pois a Rio Branco é
uma universidade muito reconhecida
e com professores excelentes. Desde
que comecei o curso estou cada vez
mais encantada com tudo que tenho
aprendido e que, inclusive, se integra
com o meu curso de primeira formação técnica concluído ano passado,
Logística. A Rio Branco, sem dúvida,
foi uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal que espero
aproveitar a cada momento!”
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Regulamento
Saiba como participar!
1.

Poderão participar candidatos de escolas públicas ou privadas, desde que indicados por um clube.

2.

O clube “responsável por sua indicação” está apto a fornecer informações sobre
esse Projeto, bem como é o seu canal oficial para esclarecimento de dúvidas.

3.

Para concorrer às bolsas de estudos, é imprescindível informar no ato da matrícula: (a) o código do clube padrinho, (b) o nome da escola de conclusão do
Ensino Médio e (c) a natureza da escola – pública ou privada. Ligue para o seu
clube padrinho e solicite o código para poder participar!

4.

O projeto é válido para todos os cursos de graduação na modalidade presencial do campus Lapa, porém, está condicionado à abertura de turma do curso
escolhido. Para o caso de não formação de turma, o aluno contemplado com a
bolsa poderá solicitar matrícula em outro curso de graduação das Faculdades
Rio Branco. Visite o site: www.riobrancofac.edu.br para conhecer os cursos oferecidos e seus diferenciais.

5.

As bolsas concedidas serão renovadas até a conclusão do curso, desde que o
aluno não seja reprovado em nenhuma disciplina, tenha presença mínima de
75% e não tenha problemas disciplinares.

6.

Para a concessão da Bolsa Talento Jovem - Ouro I - cinco (05) bolsas de estudos
de 100% (integral), exclusivas para alunos de escolas públicas, é exigido:
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•

Participação e aprovação no Processo Seletivo, com média superior a 75%;

•

Estar entre os cinco primeiros colocados no Ranking das notas de todos os
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indicados, de todos os clubes, oriundos exclusivamente de escolas públicas;
•

Caso os primeiros colocados declinem do benefício, as bolsas serão concedidas respeitando o ranking das médias superiores a 75%.

7.

Para a concessão da Bolsa Talento Jovem - Ouro II - duas (02) bolsas de estudo,
para cada clube, no valor de 40%, é exigido:
•

Participação e aprovação no Processo Seletivo;

•

Terem as maiores notas dentre os indicados de cada clube;

•

Caso os primeiros colocados declinem do benefício, as bolsas serão concedidas respeitando o ranking das médias obtidas.

www.riobrancofac.edu.br
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