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O QUE VOCÊ
VAI VER AQUI 



INSCRIÇÕES 

Jovens de 18 a 26 anos;
Residentes  nos estados: São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais ou Espírito Santo;
Concluintes do ensino médio na rede pública de ensino;
Com renda de ATÉ R$ 2.090 por pessoa da família (o
equivalente a no máximo 2 salários mínimos);

Jovens com menos de 18 anos ou acima dos 26 anos;
Moradores de regiões centro-oeste, norte, nordeste e sul
do país; 
Que cursaram o ensino médio em escola particular
(mesmo sendo bolsista) ou mantida por fundações
Possuir renda SUPERIOR a R$ 2.090,00 por pessoa da
família (o equivalente a mais de 2 salários mínimos).

Podem se inscrever:

Não podem se inscrever: 

MAIS INFORMAÇÕES NO EDITALMAIS INFORMAÇÕES NO EDITALMAIS INFORMAÇÕES NO EDITAL



Já viajei para o exterior.
Posso me inscrever? 

INSCRIÇÕES 

Se você já fez intercâmbio
internacional, a trabalho ou

estudo, independentemente do
período de permanência no
exterior, você não pode se
inscrever para a seletiva.

Se você já fez uma
viagem a passeio, você

pode se inscrever para a
seletiva.



Tenho que pagar
mensalidade caso
seja aprovado(a)? 

Não. A partir do momento em que você se torna parte da família Soul Bilíngue como
estudante, você não terá de pagar mensalidade em nenhum momento. A única taxa

social existente é a de inscrição para o processo seletivo, no valor de R$ 25. 

INSCRIÇÕES



INSCRIÇÕES

Caso o candidato não atenda os
requisitos mínimos e ainda assim se
inscreva, o valor não será
reembolsado.

É de responsabilidade do candidato
checar e-mails e acompanhar a
atualização do processo seletivo
pelo site www.soulbilingue.com 

A taxa social de inscrição garante
sua participação no processo
seletivo para as turmas de 2021,
desde que você esteja dentro dos
requisitos mínimos.



Todos os candidatos inscritos que tiverem os
pré-requisitos para o programa, serão

convidados a participar de um encontro
online com o time para entender melhor sobre

a dinâmica da Soul e tirar dúvidas. 

 Teste de nivelamento

Fique tranquilo que esse teste não tem
característica eliminatória! É só para

entendermos de que ponto do conhecimento de
inglês que você parte :) 

Preenchimento de formulário

Como funciona o
processo seletivo? 
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PROCESSO SELETIVO

Ainda no site, na aba "inscrições", pague a
taxa social de R$ 25 para confirmar sua

inscrição. Antes dessa etapa, se atente aos
pré-requisitos para estudar na Soul. 

Pagamento da taxa social 

Encontro online de apresentação
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Será preciso acessar o site
www.soulbilingue.com e preencher um

formulário de inscrição. Esse primeiro passo
é muito importante e essencial para o 

 processo seletivo.



Envio de documentos

Serão solicitados todos os documentos que
comprovem informações contidas no seu

formulário de inscrição, como renda,
escolaridade, endereço, etc. 

Como funciona o
processo seletivo? 
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PROCESSO SELETIVO

Atividade a ser divulgada 

Ainda na primeira fase do processo
seletivo, vamos compartilhar uma

atividade super legal que vai ficar de lição
de casa para os candidatos Soul :) 

Divulgação dos pré-aprovados

Disponibilizaremos a lista de pré-aprovados,
bem como uma lista de espera, em caso do

não comparecimento do estudante aprovado
nas primeiras semanas. 

Aula Inaugural 

Iniciamos, então, mais um ciclo de aulas e de
atividades na instituição social! Logo nos
primeiros encontros, os alunos receberão
informações sobre mentorias de inglês e
encontros com counselors (psicólogos) 
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PROCESSO SELETIVO

FIQUE ATENTX AO SITE!

É de responsabilidade dos candidatos se
atentarem aos e-mails e as atualizações

no www.soulbilingue.com sobre seu
processo seletivo. 



a lista de aprovados
será divulgada no site

da Soul Bilíngue no
dia 4 de fevereiro!

PROCESSO SELETIVO

WWW.SOULBILINGUE.COM



O programa Soul tem duração de 22 semanas (cerca de 6 meses)
São 270 vagas no total para jovens da região sudeste do país; 
Todos farão aulas de inglês semanais + mentorias internacionais
individuais ou em dupla com brasileiros que vivem em diversos
países, que já viajaram ou nativos da língua inglesa. 
Todos participarão de grupos reduzidos de acolhimento e contarão
com suporte de um counselor (psicólogo). 

O PROGRAMA SOUL 
Depois de aprovado(a), o aluno(a) se prepara para viver uma grande
e intensa jornada de muito aprendizado e autoconhecimento! É hora

de mergulhar no inglês e conhecer pessoas do mundo todo!



O PROGRAMA AULAS DE INGLÊS

As aulas ocorrem todos os sábados e o horário vai

depender do seu nível de inglês inicial (você fará

uma prova de nivelamento); 

Aulas de inglês aos sábados: 

9h:   Beginner 

11h: Elementary 

13h: Low Intermediate 

15h: Upper Intermediate 



O PROGRAMA 

É obrigatória a presença do aluno nas aulas

remotas (online)

Será necessário preencher lista de chamada em

todo o encontro;

Cada aluno terá UMA avaliação de conversação

de inglês no semestre que será numa quinta-feira;

MAIS INFORMAÇÕES NO EDITAL 

AULAS DE INGLÊS



O PROGRAMA MENTORIAS DE INGLÊS

A Soul possui uma rede com mais de 150 voluntários com

habilidades na língua inglesa. Cada aluno terá um mentor

de inglês que o orientará do início ao fim do semestre; 

As mentorias são online, agendadas entre o estudante e o

mentor. A duração média é de 40 min a 1 hora cada

encontro; 

Os alunos devem cumprir as três mentorias do mês; 

A mentoria deve ser utilizada como um espaço para

conversação em inglês, tira-dúvidas, aprendizado. Cabe ao

aluno estar preparado e levar perguntas para o encontro. 

MAIS INFORMAÇÕES NO EDITAL 



O PROGRAMA ENCONTRO COM
COUNSELORS

Cada aluno fará, obrigatoriamente, três encontros

mensais online com seu psicólogo, sendo dois

coletivos (grupo de até 10 pessoas) e 1 individual; 

Os encontros coletivos são realizados às terças, a

partir das 19 horas; 

Encontros individuais são agendados conjuntamente

entre alunos e psicólogo. 

MAIS INFORMAÇÕES NO EDITAL 



O PROGRAMA DESAFIOS DE
ENGAJAMENTO

Os desafios de engajamento relacionados à captação

de recursos são bimestrais e consiste no aluno engajar

outras pessoas a contribuírem com a Soul por meio de

doações, rifas, produtos oficiais, participação em

eventos, etc; 

A participação em desafios poderá ser individual ou em

grupo; 

MAIS INFORMAÇÕES NO EDITAL 



O PROGRAMA RANKING 

Os alunos que iniciarem o semestre na Soul Bilíngue

farão parte de um ranking onde poderão acompanhar

seu desempenho individual por meio de acesso à

plataforma Soul Bilíngue. 



PONTUAÇÃO 



INTERCÂMBIO BOLSAS INTERNACIONAIS

Serão contemplados com bolsas internacionais de

estudo (intercâmbio) os primeiros colocados no ranking

ao final da edição. 

É de responsabilidade da Soul Bilíngue: conceder bolsa

de no mínimo 3 semanas de estudo; fornecer

acomodação para o período da viagem; fornecer

seguro viagem e seguro saúde; dar suporte ao bolsista

durante o período da viagem e na etapa de

documentação. 

MAIS INFORMAÇÕES NO EDITAL 



INTERCÂMBIO BOLSAS INTERNACIONAIS

É de responsabilidade do estudante: providenciar a

passagem aérea, contando com o suporte da Soul

Bilíngue para campanhas de arrecadação, por exemplo; 

Providenciar passaporte e arcar com despesas do visto

(se necessário)

Providenciar recursos financeiros necessários para os

gastos pessoais durante o intercâmbio (alimentação,

transporte, turismo, etc) 

MAIS INFORMAÇÕES NO EDITAL 




