
Programa global de bolsas de estudos da Baxter 

A Baxter International Foundation criou um programa de bolsas de estudo competitivo e com 
base em mérito para auxiliar os filhos qualificados de funcionários da Baxter que planejam dar 
continuidade aos seus estudos em cursos universitários ou profissionalizantes. 

O valor da bolsa de estudos é de US$ 3.000,00. 

Este programa é administrado pela Scholarship America®, a maior desenvolvedora e gestora de 
bolsas de estudos e outros programas de apoio educacional para empresas, fundações, 
associações e pessoas físicas. A qualificação para os programas individuais é determinada a 
critério exclusivo do patrocinador, e as solicitações dos candidatos qualificados são analisadas 
pela equipe de avaliação da Scholarship America. As bolsas de estudos são concedidas sem que 
seja considerado raça, cor, credo, religião, orientação sexual, gênero, deficiência, necessidade 
financeira ou origem nacional. 

Qualificação 

Os candidatos ao Programa global de bolsas de estudos da Baxter devem: 

 Ser dependente,* solteiro, filho natural ou legalmente adotado, tutelado ou enteado 
qualificado de um funcionário atual e ativo da Baxter International Inc. (incluindo 
funcionários do Legacy Hill-rom), segundo determinado pela Baxter. O funcionário deve 
estar empregado nos Estados Unidos ou em uma das subsidiárias internacionais da 
Baxter ou deve ser um cidadão dos Estados Unidos designado a uma unidade subsidiária 
da Baxter no exterior. O empregado precisará ter completado pelo menos dois (2) anos 
de serviço em tempo integral ou meio período regular, conforme determinado pela 
Baxter, a partir do prazo de inscrição. Os filhos dos funcionários aposentados não são 
qualificados. 
*Os filhos dependentes são definidos como filhos naturais, adotados legalmente ou tutelados de um funcionário; 
enteado de um funcionário cujo cônjuge tem custódia legal ou oferece sustento econômico básico; ou um filho de um 
parceiro que tem custódia legal ou oferece sustento econômico básico. 

 
 Seja um aluno do ensino médio, aluno em seu último ano da escola secundária superior, 

escola preparatória ou graduado que esteja matriculado ou planejando matricular-se 
em um curso de graduação em tempo integral* em uma faculdade, universidade ou 
instituição técnica/politécnica profissionalizante credenciada durante o ano acadêmico 
para o qual a bolsa de estudos é concedida. 
*O estudo em tempo integral é definido como matrícula em tempo integral para todo o ano letivo seguinte. 

 
 Ter 24 anos de idade ou menos no momento da solicitação. Os alunos de Israel podem 

fazer a solicitação até a idade de 28 anos. 
 

Os filhos de vice-presidentes e superiores e os filhos de funcionários aposentados não são 
qualificados. 



Bolsa 

Ao ser selecionado como bolsista, o aluno receberá uma bolsa de estudos de US$ 3.000,00. 
Este programa é muito competitivo e só o 25% dos melhores candidatos qualificados serão 
selecionados para receber uma bolsa de estudo. Considerando que sejam recebidas 
solicitações qualificadas, as bolsas de estudo serão concedidas proporcionalmente à 
quantidade de solicitações recebidas por região. América do Norte e do Sul (Américas); Europa, 
Oriente Médio e África (EMEA); Ásia-Pacífico (APAC). 

A renovação das bolsas de estudo poderá ser realizada por até três anos adicionais ou até a 
obtenção de um diploma de graduação (ou equivalente), o que ocorrer primeiro. A renovação 
dependerá do cumprimento dos requisitos de qualificação, desempenho acadêmico satisfatório 
em um curso de tempo integral e da continuidade do programa da Baxter International 
Foundation. 

Os bolsistas que frequentam uma Academia Militar dos Estados Unidos serão qualificados para 
receber apenas uma única vez uma bolsa de US$ 3.000,00. 

Os interessados que não forem beneficiados poderão solicitar novamente sua inscrição a cada 
ano em que cumprirem os requisitos de qualificação. 

As bolsas são para estudos de graduação e poderão ser utilizadas apenas para as despesas 
relacionadas à formação profissional qualificada (mensalidades, taxas, livros e materiais 
necessários). 

Seleção dos candidatos 

Os bolsistas são selecionados com base em: 

 Histórico acadêmico 
 Participação e liderança comprovada em atividades escolares e comunitárias 
 Reconhecimentos 
 Apresentação das metas e objetivos educacionais e de carreira 
 Circunstâncias pessoais ou familiares incomuns 

 
As necessidades econômicas não são consideradas. 
 
A seleção dos bolsistas é feita pela Scholarship America. Os executivos ou funcionário da 
Baxter International Foundation ou da Baxter International Inc. não desempenham, em 
hipótese algum, qualquer papel no processo de seleção. Nem todos os solicitantes ao 
programa serão selecionados como possíveis beneficiários. Todos os solicitantes concordam em 
aceitar a decisão como final. 

Notificação 

Todos os candidatos serão notificados por e-mail em junho. Todos os candidatos deverão 
aceitar sua bolsa e verificar sua matrícula. 



Pagamento das bolsas de estudo 

A Scholarship America processa o pagamento das bolsas de estudo em nome da Baxter 
International Foundation. O pagamento é feito numa única parcela. 

A Scholarship America paga as bolsas de estudo à escola para os bolsistas dos Estados Unidos, 
Canadá e Porto Rico. As bolsas são enviadas a todos os demais bolsistas não-americanos assim 
que os comprovantes de matrícula e o documento de transferência forem recebidos. 

Documentos requeridos 

Como parte de sua solicitação, é necessário carregar os seguintes documentos: 

 Uma tradução atualizada e completa das notas. Relatórios de notas não são aceitos. As 
traduções devem exibir o nome do aluno, nome da escola, notas e horas de crédito para 
cada curso e período em que cada curso foi realizado. 
 
OBSERVAÇÃO: Caso disponibilize as notas dos testes SAT ou ACT e essas notas não 
estiverem listadas em seu histórico escolar, será preciso carregar uma cópia oficial 
dessas notas em separado. Se for enviar um histórico escolar, essas notas não são 
exigidas. 

 Alunos estrangeiros: Em virtude das diferenças nos sistemas educacionais, os 
candidatos de outros países, que não dos Estados Unidos e Canadá, devem fornecer os 
seguintes materiais: 
 Traduções para o inglês de todos os documentos que não estejam nesse idioma 
 Fotocópias legíveis dos seguintes documentos acadêmicos dos últimos quatro anos: 

 Histórico acadêmico (histórico de notas) 
 Título ou diploma ou certificado do ensino médio, se obtido, e 
 Resultados das avaliações acadêmicas 

 
Sua solicitação não será considerada completa, a menos que todos os documentos necessários 
tenham sido enviados eletronicamente. 

Prazo limite do programa 
A solicitação deverá ser enviada on-line até as 15h, horário central, do dia 16 de março de 
2023.  

 


