
 

As bolsas de estudo ExCEL: Diretrizes  
As bolsas de estudo ExCEL promovem e apoiam a educação pós-secundária de filhos dos funcionários da PespiCo. As bolsas de 
estudo são oferecidas em todo o mundo para estudos em faculdades, universidades e escolas técnicas e profissionalizantes. Os 
estudantes pode em frequentar a escola em qualquer país. 

Este programa é administrado pela Scholarship America. A Scholarship America é o maior planejador e administrador de bolsas 
de estudo e de programas de reembolso de anuidades escolares do país para empresas, fundações, associações e indivíduos. 
Encaminhe todas as suas perguntas para a Scholarship America em pepsico@scholarshipamerica.org. 

cAntes de começar o seu processo de requerimento e para compreender melhor o programa ExCEL da PepsiCo, leia as diretrizes e 
instruções a seguir. Imprima estas informações e guarde-as para consultas sobre os procedimentos do programa e datas 
importantes. 

Quem se qualifica para o programa? 
Filhos e filhas de funcionários da PepsiCo que atendam os critérios listados abaixo estão qualificados para candidatar-se às bolsas de 
estudo. 

• Filhos dependentes*, com 24 anos de idade ou menos, de funcionários de período integral, meio período, horistas ou 
assalariados da PepsiCo Inc. Os funcionários elegíveis devem estar ativamente e devidamente empregados ou em licença 
aprovada durante o processo de verificação. Executivos em funções LG4 ou superiores e funcionários de eCommerce em 
funções C2 e C1 não são elegíveis.  
*Filhos dependentes são definidos como filhos biológicos ou adotados legalmente, ou enteados dependentes que são 
sustentados principalmente pelo funcionário (o funcionário deverá ser responsável por metade ou mais do sustento 
financeiro do dependente durante o ano civil).  

• Estudantes do último ano ou formandos do ensino médio ou estudantes atuais de graduação em faculdade ou universidade 
que estejam inscritos em período integral em estudos de graduação em uma faculdade, universidade ou escola técnica-
profissionalizante para todo o ano letivo de 2022-23. 

Como solicito minha inscrição? 
Você, o estudante, é responsável por juntar e enviar todas as informações exigidas. Este é um programa baseado em concorrência. O 
requerimento é avaliado com base nas informações fornecidas, assim, responda a todas as questões o mais detalhadamente possível. 
Leia e siga cuidadosamente as instruções apresentadas em cada seção do requerimento. 

Antes de inscrever-se, junte as seguintes informações do funcionário/pais que serão exigidas para enviar seu requerimento: 

• Dados financeiros da família e informações sobre o custo da escola 
• Divisão do funcionário/pai na PepsiCo ou entidade qualificada (selecione na lista abaixo), departamento, lugar de trabalho, 

ident. global de pessoal (GPID)/indent. do funcionário. 
 
DIVISÕES E ENTIDADES QUALIFICADAS 

o PepsiCo, Inc 
o Frito Lay North America 
o PepsiCo North America Beverages 

1. PepsiCo Beverages Company 
2. PepsiCo North American Nutrition, isto é: Quaker, Tropicana, Gatorade  
3. PepsiCo Canada Beverages 

o PepsiCo Latin America  
o PepsiCo Asia, Middle East and North Africa (AMENA) 
o PepsiCo Europe, Sub-Saharan Africa (ESSA) 
o Pepsi Bottling Ventures (Carolina do Norte, Carolina do Sul, Maryland e Delaware)  

Documentação de comprovação exigida 
Os candidatos devem também carregar (fazer o upload) os seguintes documentos antes de enviar o requerimento: 

1. Histórico escolar completo e atual. Históricos escolares on-line devem mostrar o nome do estudante, nome da escola, nota e 
carga horária em cada um dos cursos (créditos) e em que série/ano o curso foi feito. 

o Estudantes no último ano do ensino médio e estudantes que não tenham terminado um ano completo de 
faculdade/universidade devem enviar cópias de suas notas finais oficiais dos últimos três ou quatro anos do ensino 
médio e cópias dos resultados dos exames finais, se for o caso.  
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o Os estudantes que completaram um ano ou mais de cursos de faculdade/universidade devem enviar uma 
cópia de seu histórico escolar oficial da faculdade/universidade de cada ano até o período mais recente de 
avaliações. 

2. Obrigatório para estudantes norte-americanos, as primeiras duas páginas do formulário IRS 1040 (para fins de segurança, coloque 
todos os números de Previdência Social e de contas bancárias) 

Os estudantes devem enviar traduções para o inglês de todos os documentos em outros idiomas. Cópias dos documentos no idioma 
original devem acompanhar todas as traduções. 

Pronto para enviar seu requerimento? 
• Revise o requerimento cuidadosamente. Sugerimos também que peça aos seus pais para revisarem o requerimento. 
• É possível fazer modificações em qualquer seção até que o requerimento seja enviado. Revise novamente depois de fazer 

modificações. 
• Quando estiver satisfeito que todas as informações são exatas e estão completas, imprima uma cópia para guardar. Não 

envie a cópia impressa para a Scholarship America. 
• Envie o requerimento seguindo as instruções da página "Submit" (Enviar). 
• Depois de enviar o requerimento, não será mais possível fazer modificações. Sua conta será fechada e você não terá mais 

acesso aos dados do seu requerimento. 

• Você receberá um e-mail informando que o requerimento foi recebido. 

Qual é o prazo final de envio do requerimento? 
O requerimento deve ser enviado eletronicamente até às 15:00 (Hora Central dos EUA) do dia 7 de fevereiro de 2022. 

OBSERVAÇÃO: 
Toda correspondência durante o processo do requerimento deverá ser enviada por e-mail. É SUA RESPONSABILIDADE 
acompanhar sua conta de e-mail para ver se chegaram mensagens da Scholarship America. Os estudantes que não 
fornecerem um endereço de e-mail válido e ativo que possa receber mensagens de listas podem não ser considerados para a 
bolsa.  

Como os ganhadores são selecionados e notificados? 
Os beneficiários com bolsas de estudos serão selecionados com base em seus respectivos históricos escolares, demonstração de 
liderança e participação em atividades escolares e comunitárias, experiência profissional, declaração de metas e aspirações, 
circunstâncias pessoais ou familiares incomuns e uma avaliação externa. É preciso comprovar necessidade financeira. 

• Todos os candidatos serão avisados por e-mail em junho. 
• A correspondência durante o processamento do requerimento será enviada por e-mail. Os estudantes que não fornecerem 

um endereço de e-mail válido e ativo que possa receber mensagens de listas podem não ser considerados para a bolsa. 
• Este é um programa baseado em concorrência. Nem todos os candidatos ao programa serão selecionados como 

contemplados. 

A seleção dos beneficiários é feita pela Scholarship America. Em nenhum caso um diretor ou funcionário da PepsiCo ou da PepsiCo 
Foundation participará no processo de seleção. Todos os candidatos concordam em aceitar a decisão como final. 

Quais são os detalhes da bolsa de estudo e como e quando as bolsas serão pagas? 
O valor de cada bolsa de estudo, que pode ser de até US$5.000 por ano, é determinado individualmente pela Scholarship America. A 
capacidade da família de contribuir para as despesas educacionais do estudante serão levadas em consideração na determinação do 
valor exato da bolsa. 

• O pagamento será feito de uma só vez em agosto de 2022. Solicitações de pagamentos e processamento de cheques em 
outras datas serão levados em consideração em base individual e não se pode garantir que sejam atendidas. 

• Os pagamentos serão feitos por transferência bancária a partir de setembro aos beneficiários fora dos EUA ou do Canadá.. 
• O valor da bolsa pode ser usado para o pagamento da escola, livros, taxas de laboratório, alojamento e alimentação, e outras 

despesas educacionais relacionadas. 
• A bolsa de estudo é renovável no mesmo nível por até três anos adicionais ou até que as exigências para a formatura sejam 

atendidas, o que ocorrer primeiro. As bolsas de estudo são somente para estudos de graduação. 
• A renovação é baseada na matrícula em período integral e em desempenho acadêmico satisfatório. Um formulário de 

renovação é enviado em dezembro. 



 

• A legislação tributária é diferente em cada país; assim, o recipiente é responsável por verificar se sua bolsa é tributada ou não 
em seu país. 

Obrigações 
• Os contemplados devem preencher e enviar um Formulário de Aceitação da Bolsa de Estudo antes que os fundos possam 

ser processados. 
• Os contemplados devem avisar a escola sobre a bolsa de estudo e entregar o cheque para a escola pontualmente. 
• Os contemplados devem comunicar à Scholarship America quaisquer mudanças de endereço, matrícula escolar ou outras 

informações importantes e enviar um histórico escolar completo sempre que solicitado. 

Termos e condições 
A PepsiCo Foundation pode suspender, modificar ou cancelar este programa a qualquer momento sem aviso prévio. A interpretação, 
aplicação e administração das disposições deste programa serão determinadas pela PepsiCo Fundação a seu critério exclusivo. 

Dúvidas? Entre em contato conosco: 
E-mail: pepsico@scholarshipamerica.org  
 
Scholarship America 
PepsiCo Foundation ExCEL Awards Program 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082 EUA  
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