EDITAL Nº 02/2018
ENGLISHPRO Online
A Adtalem Educacional do Brasil, grupo educacional com atuação no ensino superior, anuncia que estão
abertas em Fortaleza-CE, Teresina-PI, São Luis-MA, Imperatriz-MA, Recife-PE, Caruaru-PE, Salvador-BA, João
Pessoa-PB, Belém-PA, Manaus-AM, Campinas-SP, São Paulo-SP, Belo Horizonte-MG, Rio de Janeiro-RJ e
Brasília-DF, as matrículas para o curso de inglês subsidiado EnglishPro Online.
IMPORTANTE:
 As matrículas do EnglishPro Online para o período de 2018.2 estarão abertas a partir de 30 de julho
de 2018.
Obs. 1: As informações neste edital estão sujeitas a mudanças e recomendamos aos candidatos verificarem este
documento regularmente.
Link de matrículas do portal do EnglishPro Ibmec: http://englishpro.ibmec.br
Link de matrículas do portal do EnglishPro Wyden: http://englishpro.wyden.com.br
Link de matrículas do portal do EnglishPro Damásio: http://englishpro.damasio.edu.br/
Link de matrículas do portal do EnglishPro para colaboradores: http://englishpro.adtalembrasil.com.br/

I.

DO PROGRAMA

1. O programa EnglishPro Online é um curso de inglês subsidiado, modalidade online. O EnglishPro Online
faz uso da plataforma VOXY, que é um curso de inglês completo, com músicas, vídeos, artigos e
notícias da atualidade, além de aulas ilimitadas em grupo online e ao vivo com professores nativos.
Nele, o aluno também terá a opção de comprar, na própria plataforma, por um preço diferenciado,
pacotes adicionais de tutorias individuais com professores nativos, nos quais poderá direcionar essas
aulas para as suas áreas de interesse.
II.

DO CURSO

1. Níveis: O EnglishPro Online, através da plataforma VOXY, é composto de 7 (sete) níveis:

2. Teste de Nivelamento: No primeiro acesso à plataforma VOXY, o aluno fará o VPA (Voxy Proficiency
Assessment) e obterá uma pontuação que o colocará em um dos 7 (sete) níveis.
3. Duração dos níveis: A duração de cada nível vai de acordo com a produtividade do aluno no curso.
Não existe um número mínimo de atividades que o aluno deva concluir para passar de nível. O que
permite que o aluno avance de nível é a pontuação no VPA, ou seja, o seu nível de proficiência.
4. Pontuação no VPA e as devidas correlações com os padrões internacionais de avaliação:

5. Aprovação de nível: O VPA é disponibilizado a cada três meses. Se o aluno cumprir a carga horária
recomendada pela VOXY terá grandes chances de melhorar sua pontuação no VPA após os 3 meses.
Porém, isso não significa que ele mudará de nível neste período. Para isso, o aluno precisa atingir a
pontuação mínima exigida para o nível subsequente, conforme indicado na Tabela de Pontuação no
VPA, no item 4.

DA ELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS

III.

1. Alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, professores e colaboradores em qualquer regime
de trabalho estão elegíveis a cursar o EnglishPro Online.

DOS HORÁRIOS E QUANTIDADE DE VAGAS

IV.

1. Não há limite de vagas, nem de horários. O aluno poderá acessar a plataforma VOXY 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, de acordo com a sua disponibilidade de tempo.
DO CALENDÁRIO LETIVO

V.

1. O acesso à plataforma terá duração de 06 (seis) meses, contados a partir da data de matrícula,
podendo ser renovado ao término desse período, para a continuidade do curso.
2. O acesso inicial à plataforma VOXY poderá ser realizado logo após a confirmação da matrícula, no
próprio portal de matrículas do EnglishPro.
DA MATRÍCULA

VI.

1. As matrículas para o EnglishPro Online serão realizadas pelo portal de matrículas do EnglishPro, no
site da faculdade (benefícios internacionais – EnglishPro).
2. As matrículas do EnglishPro Online estarão abertas a partir de 30 de julho de 2018 e podem ser
realizadas a qualquer momento após essa data.
VII.

DO PAGAMENTO

1. O valor da semestralidade do curso é de R$ 200,00.
2. O pagamento da semestralidade do curso somente poderá ser pago via cartão de crédito (VISA,
Mastercard ou elo) ou cartão de débito.
3. O aluno poderá parcelar o valor semestral do curso em até 06 (seis) vezes sem juros, no cartão de
crédito (VISA, Mastercard ou elo).
4. Para os colaboradores da instituição, o valor do curso, para o período estabelecido em edital, será de
acordo com o comunicado interno divulgado pelo RH (Recursos Humanos) da instituição.

5. Os alunos regularmente matriculados nos cursos de Pós-graduação serão isentos da contraprestação
pelos serviços educacionais prestados no EnglishPro Online, à exceção dos pacotes adicionais de
tutorias individuais com professores nativos.
6. Os alunos regularmente matriculados nos cursos de Graduação EAD serão isentos da contraprestação
pelos serviços educacionais prestados no EnglishPro Online, à exceção dos pacotes adicionais de
tutorias individuais com professores nativos.
7. Devido à condição de subsídio, o curso já possui um desconto para todos os alunos e colaboradores.
Desta forma, bolsistas, alunos FIES e PROUNI não terão descontos adicionais no EnglishPro.
VIII.

DO MATERIAL

1. O material do curso consiste no acesso online à plataforma VOXY, por 06 meses (180 dias), contados a
partir da data de matrícula.
IX.

DO CANCELAMENTO DO CURSO

1. O aluno poderá realizar o cancelamento do curso a qualquer momento.
2. O pedido de cancelamento deverá ser feito no setor CASA (Coordenadoria de Apoio e Suporte ao
Aluno), com o preenchimento do Formulário de Solicitação de Alteração de Status, logo após esse
procedimento o aluno deverá efetivar o cancelamento do curso no NAAF (Núcleo de Atendimento
Acadêmico e Financeiro).
O Formulário de Solicitação de Alteração de Status só tem validade na data em que foi requerido. Caso o
aluno preencha o formulário, mas não efetive o cancelamento no NAAF no mesmo dia, ele terá que
preencher um novo formulário para poder concluir o seu pedido de cancelamento no NAAF.
3. Caso o pedido de cancelamento ocorra em até 07 (sete) dias corridos após a efetivação da matrícula,
o aluno/contratante será reembolsado em 90% (noventa por cento) do valor pago, no prazo de até
30 (trinta dias).
4. Caso o pedido de cancelamento ocorra após o período previsto no item acima, serão descontados
10% do valor a ser restituído ao aluno, como forma de multa rescisória contratual, referente aos
meses faltantes para o término do curso. Descontados os 10%, o aluno será reembolsado em 90%
(noventa por cento) do valor referente a esses meses faltantes, no prazo de até 30 (trinta dias).

5. A referida multa será calculada de forma pro rata até a formalização do pedido de cancelamento pelo
CONTRATANTE/ALUNO, independentemente do acesso do ALUNO à plataforma online do EnglishPro
(VOXY).
6. Devido à característica de curso de extensão, não existe processo de trancamento. Caso o aluno
deseje desistir do curso, ele precisa efetuar o processo de cancelamento de acordo com o item IX,
parágrafo 2. Se desejar cursar novamente, deverá se submeter a um novo processo seletivo conforme
os itens VI e VII.
X.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A Adtalem Educacional do Brasil não se responsabiliza pelo não recebimento de e-mails enviados aos
alunos. Cabe ao destinatário informar corretamente seu e-mail no ato da confirmação de dados,
checar e gerenciar corretamente os filtros de SPAM do seu provedor de e-mails, assim como verificar
as informações do edital do EnglishPro divulgadas no site.
2. Os certificados do EnglishPro Online poderão ser impressos diretamente da plataforma VOXY pelo
próprio aluno a qualquer momento. Para isso, basta que o aluno tenha feito pelo menos um Voxy
Proficiency Assessment – VPA (teste de nivelamento).
3. Os alunos do EnglishPro Online terão 10 (dez) pontos PEX por nível, que poderão ser solicitados para
validação mediante apresentação do certificado emitido pela VOXY no NAAF.
4. Os alunos do EnglishPro Online da Faculdade Ruy Barbosa, campus Rio Vermelho e Pituba, terão
direito a pontos PEX a cada nível concluído na plataforma VOXY do EnglishPro, ficando a critério das
coordenações de cursos da FRB a definição da quantidade de pontos que poderão ser solicitados para
validação mediante apresentação do certificado emitido pela VOXY no NAAF.
5. As obrigações de vínculo do aluno devem ser consultadas no contrato educacional, disponível no
portal de matrículas do EnglishPro, no ato de sua matrícula.
6. Em virtude de necessidades eventuais, a Adtalem educacional do Brasil reserva-se o direito de alterar
qualquer informação contida neste Edital.
7. Qualquer dúvida contate o setor CASA|Carreiras|Internacional de sua faculdade.

IES

E-MAIL CASA

Área1 I Wyden
ISL I Wyden
UniFanor I Wyden
Facid I Wyden
Faci I Wyden
Facimp I Wyden
UniFBV I Wyden
Faculdade Martha Falcão I Wyden
Ruy Barbosa I Wyden I Rio Vermelho
Ruy Barbosa I Wyden I Paralela
UniFavip I Wyden
UniMetrocamp I Wyden
Damásio
Ibmec RJ
Ibmec BH
Ibmec DF
Ibmec SP

casa@area1.edu.br
casa@devrysaoluis.edu.br
casa@fanor.edu.br
casa@facid.edu.br
casa@faculdadeideal.edu.br
casa@facimp.edu.br
Casa@fbv.edu.br
casa@fmf.edu.br
casa@frb.edu.br
casaruyparalela@frb.edu.br
casa@unifavip.edu.br
casa@metrocamp.edu.br
casa@damasio.edu.br
casarj@ibmec.edu.br
casabh@ibmec.edu.br
casabh@ibmec.edu.br
atendimentosp@ibmec.edu.br

ENGLISHPRO ONLINE TEAM
international@adtalembrasil.com.br
yuri.cunha@adtalembrasil.com.br

