Programa de bolsas de estudo Pathways
Prezados associados da MetLife:
A MetLife Foundation tem orgulho em oferecer um programa de bolsas de estudo para cursos de graduação que reconhece as
realizações acadêmicas dos filhos dos funcionários da MetLife. Desde 1990, o Pathways ajuda centenas de estudantes em suas
necessidades financeiras relativas a educação superior. O Pathways é uma das muitas atividades que continuam a tradição da
MetLife e MetLife Foundation de envolvimento na educação.
Quando pensar em candidatar-se a uma bolsa, lembre-se que o Pathways é um programa competitivo. Uma entidade
independente seleciona os beneficiários de bolsas de estudo usando um sistema baseado em mérito, desempenho acadêmico e
necessidade financeira. Além disso, nem todos os candidatos ao programa podem ser contemplados devido a regulamentos
governamentais que limitam o número de bolsas de estudo oferecidas a 25% ou menos do total de candidatos.
Recomendamos analisar o programa de bolsas de estudo Pathways com sua família.
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O PROGRAMA

A MetLife Foundation Corporation estabeleceu um programa de bolsas de estudos para auxiliar os filhos dos funcionários que
planejam continuar sua formação em cursos oferecidos por faculdades ou escolas profissionalizantes. As bolsas de estudo são
oferecidas todo ano para cursos em tempo integral em uma instituição credenciada de escolha do aluno.
®

Esse programa de bolsas de estudo é administrado pela Scholarship America . A Scholarship America é um dos maiores
planejadores e administradores de bolsas de estudo e de programas de reembolso de anuidades escolares 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 candidatos ao Programa de Bolsas de Estudo Pathways da MetLife Foundation devem ser:
•

Ser filho dependente* dos funcionários da MetLife, com 25 anos ou menos, no momento em que a bolsa é
concedida. Os pais dos funcionários devem ter concluído, pelo menos, um ano de serviço contínuo dentro da
família de empresas MetLife até o prazo final da inscrição.
* Filhos dependentes são definidos como filhos biológicos ou adotados, ou enteados dependentes do funcionário
(o funcionário deverá ser responsável por metade ou mais do suporte financeiro do dependente durante o ano
civil).
Filhos de funcionários terceirizados não são elegíveis.

•

•

Devem estar no último ano do ensino médio ou estar cursando curso pós-secundário ou de pós-graduação Estudantes
fora dos Estados Unidos devem estar no último ano do ensino médio ou ser estudantes de escolas técnicas ou de nível
universitário.
Planejam inscrever-se em estudos -de graduação em período integral em uma faculdade, universidade, escola técnica
profissionalizante, escola de enfermagem ou outra instituição de capacitação credenciada ou idônea** durante todo o
ano letivo de 2022-2023.
**No caso de estudantes de fora dos Estados Unidos onde não existam órgãos credenciadores, instituição idônea é
definida como tendo corpo discente, corpo docente, currículo e câmpus.

Filhos de diretores de qualquer companhia da MetLife não estão qualificados para candidatar-se ao programa.
Beneficiários que foram contemplados com prêmio em dinheiro anteriormente não estão qualificados para solicitar outro prêmio.
Beneficiários das bolsas de estudo MetLife National Merit não estão qualificados para receber a bolsa Pathways,

BOLSAS DE ESTUDO

Caso contemplado como beneficiário, o estudante receberá uma bolsa de US$1000 a US$5000. A bolsa poderá ser renovada por
até três anos adicionais ou até o estudante receber o grau de bacharel ou equivalente, o que ocorrer primeiro. A renovação
depende do desempenho acadêmico satisfatório em um curso de tempo integral.
As bolsas de estudo são somente para estudos de graduação.

REQUERIMENTO

Como parte do seu aplicativo, você deve carregar o seguinte documento:
Transcrição completa e atual das notas. Os relatórios de notas não são aceitos. As transcrições não oficiais ou on-line devem
exibir o nome do aluno, o nome da escola, as notas e as horas de crédito de cada curso e o termo em que cada curso foi realizado.
Também como parte de sua inscrição, um formulário de recomendação on-line deve ser enviado em seu nome.
Devido às diferenças nos sistemas educacionais, os candidatos de países que não sejam os EUA devem fornecer o seguinte:
•

Também é necessário enviar cópias de boa qualidade dos seguintes documentos escolares, bem como traduções para o
inglês.
1. Estudantes inscritos atualmente ou anteriormente em uma instituição de educação superior (universidade) devem incluir
os seguintes documentos:
 Ficha acadêmica (histórico escolar) de todas as matérias terminadas no curso superior e
 Credencial/diploma/certificado de conclusão do ensino médio.
2.

Estudantes atuais do ensino médio e estudantes que completaram menos de um ano de educação superior
(universidade) devem incluir os seguintes documentos:
 Ficha acadêmica (histórico escolar) de todas as matérias terminadas no ensino secundário nos últimos três anos e
Notas dos exames acadêmicos.
Os candidatos são responsáveis por providenciar e enviar todas as informações necessárias. Os candidatos são avaliados com
base nas informações enviadas, assim, responda a todas as questões o mais detalhadamente possível. Requerimentos
incompletos não serão avaliados. Todas as informações recebidas são consideradas sigilosas e serão analisadas apenas pela
Scholarship America.

SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DAS BOLSAS

Os contemplados com 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, necessidade financeira e uma avaliação externa.
A avaliação acadêmica de candidatos internacionais incluirá a análise da média de notas baseada no sistema de notas usado no
país do candidato e uma análise dos resultados de exames acadêmicos.
Os beneficiários devem demonstrar necessidade financeira.Beneficiários que frequentem academias militares subsidiadas pelo
governo federal estão qualificados para receber uma bolsa de US$1000 uma vez. O número de bolsas será baseado no número de
candidados e de acordo com o orçamento e diretrizes do IRS (Revenue Procedure 76-47).
Desde que haja candidatos qualificados, os beneficiários serão selecionados por país, proporcionalmente ao número de
requerimentos qualificados recebidos.

A seleção dos beneficiários é feita pela Scholarship America. Em instância alguma, nenhum funcionário ou diretor da MetLife
Foundation participará do processo de seleção. Todos os candidatos concordam em aceitar a decisão como final.
A decisão será informada aos candidatos final de maio. Nem todos os candidatos ao programa serão selecionados como
contemplados. Os estudantes que atendam os critérios de qualificação podem requerer a bolsa anualmente.

PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO

A Scholarship America processará o pagamento da bolsa em nome da MetLife Foundation. A bolsa será paga em dólares
americanos. Os bolsistas que residem nos EUA e no Canadá receberão o pagamento em uma única parcela no começo de agosto.
O cheque será enviado ao endereço residencial do bolsista e será nominal à escola do aluno. Bolsistas que não residem nos EUA
serão pagos por transferência bancária em uma única parcela em setembro.

OBRIGAÇÕES

Os recipientes não têm nenhuma obrigação para com a MetLife Foundation. 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

A MetLife Foundation se reserva o direito de revisar as condições e procedimentos deste programa de bolsas de estudo e fazer
alterações a qualquer momento, incluindo o término do programa.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Envie todas as perguntas relacionadas à bolsa de estudos para:
E-mail: metlife@scholarshipamerica.org
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