
 

 

 

  

  

 

Catalent Pharma Solutions 
Programa Global de Bolsas de Estudo 

 

O PROGRAMA 
A Catalent Pharma Solutions criou um programa de bolsas de estudo para dar assistência a 
filhos de colaboradores que planejam dar continuidade à sua educação em programas de 

faculdade ou universitários. As bolsas de estudo são oferecidas todos os anos para estudo em 
tempo integral em uma instituição de ensino superior reconhecida, à escolha do aluno. 

 

Este programa de bolsas de estudo é administrado pela Scholarship America®. A Scholarship 
America é a principal empresa dos EUA de concepção e administração de bolsas de estudo e 

programas de reembolso de gastos com educação para empresas, fundações, associações e 
indivíduos. As bolsas são concedidas sem levar em conta raça, cor, credo, religião, orientação 

sexual, gênero ou incapacidade. 
 

QUALIFICAÇÃO 
Os candidatos ao programa mundial de bolsas de estudo da Catalent Pharma Solutions 
precisam ser: 

 

 Filhos dependentes* de colaboradores que trabalham em tempo integral ou meio 
expediente da Catalent Pharma Solutions ou de qualquer subsidiária da Catalent Pharma 

Solutions em todo o mundo. Os colaboradores precisam trabalhar uma média de 20 horas 
por semana e ter no mínimo 01 (um) ano de vínculo empregatício com a empresa até o 

último dia de inscrição; os filhos dependentes dos colaboradores até o nível de Diretoria 
podem se inscrever. Além disso, o pai/mãe do dependente precisa ser um colaborador 

ativo da Catalent na época em que a bolsa de estudo for concedida.  
 

 *O termo “filho dependente” neste documento inclui seus filhos naturais, adotados ou enteados com menos de 

26 anos de idade. 

 

 Estudantes nos EUA 
 Os candidatos devem estar cursando o último ano do ensino médio ou já tê-lo concluído, 

ou devem ser alunos já matriculados para todo o próximo ano letivo em um programa de 
faculdade ou universitário de tempo integral em uma instituição de ensino superior 

reconhecida. 
 

 Estudantes Internacionais 
 Os candidatos devem estar cursando o último ano do ensino médio ou devem tê-lo 

concluído e planejam matricular-se ou já estão matriculados em programas de formação 

universitária de tempo integral, não subsidiado por nenhum país, para todo o próximo ano 
letivo. 

 

CONCESSÃO DE BOLSAS 
Caso seja selecionado, o aluno receberá uma bolsa de dois mil dólares (ou o valor das 

despesas educativas na instituição escolhida, o que for menor). Serão concedidas até 20 
(vinte) bolsas por ano. As bolsas serão concedidas proporcionalmente ao número de 

inscrições recebidas por localidade no país, desde que existam candidatos qualificados. As 
bolsas concedidas não são renováveis, mas os alunos podem se recandidatar ao programa 

todos os anos, desde que atendam aos critérios de qualificação. 
 
As bolsas são apenas para o ensino de graduação. 
 
Não será concedida mais de uma bolsa por família por ano. 

 

  

 



 

 

 

INSCRIÇÃO 
Os alunos interessados devem preencher o formulário de inscrição eletrônico em inglês e 

anexar um histórico escolar completo, e outros documentos exigidos com seu pedido de 
inscrição até o dia 26 de março. Boletins escolares não serão aceitos. Os históricos escolares 

não oficiais devem apresentar o nome do aluno, o nome da escola, a nota e o número de 
créditos de cada disciplina e o período em que cada disciplina foi cursada.  
 
Devido às diferenças nos sistemas educacionais, os candidatos de fora dos EUA precisarão 
apresentar o seguinte: 
 
 Traduções para o inglês de todos os documentos escritos em outros idiomas. 

 Fotocópias nítidas dos seguintes documentos escolares precisam ser enviadas com a 
inscrição: 

 

1. Alunos atualmente ou anteriormente matriculados em uma instituição de ensino superior 
(universidade) precisam incluir os seguintes documentos: 

 histórico escolar (transcrição das notas) de todas as disciplinas de nível superior já 
cursadas e 

 credenciais/diploma/certificado de conclusão do ensino médio. 
 

2. Os alunos que estão atualmente cursando o ensino médio e os alunos que completaram 
menos de um ano de curso superior (universidade) precisam incluir os seguintes 

documentos: 

 histórico escolar (transcrição das notas) de todas as disciplinas do ensino médio 
concluídas nos últimos três anos e 

 os resultados dos exames acadêmicos. 
 

Os candidatos são responsáveis por reunir e enviar todas as informações necessárias até o 
último dia do prazo de inscrição. As inscrições são avaliadas com base nas informações 

fornecidas; portanto, responda às perguntas da maneira mais completa o possível. Todas as 
informações recebidas serão consideradas confidenciais e serão apenas examinadas pela 

Scholarship America. 

 

SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 
Os ganhadores das bolsas de estudo são selecionados com base no histórico escolar, na 

liderança e participação demonstrada em atividades escolares e comunitárias, premiações, 
experiência de trabalho, declaração de objetivos e aspirações, circunstâncias pessoais ou 

familiares incomuns e em uma avaliação externa. A necessidade financeira não será levada 
em consideração. No entanto, como as fontes de financiamento para o ensino superior na 

maioria dos países diferem das fontes dos EUA, a Scholarship America pede aos candidatos de 
outros países que enviem informações sobre o custo e subsídio governamental para o ensino. 

As bolsas não podem exceder as despesas escolares na instituição escolhida. 

 
A seleção dos ganhadores das bolsas de estudo é feita pela Scholarship America. Não existe 

nenhum tipo de participação de executivos ou colaboradores da Catalent Pharma Solutions no 
processo de seleção. Todos os candidatos concordam em aceitar a decisão como final. 

 
Os candidatos serão comunicados no final do mês de maio. Nem todos os candidatos ao 

programa serão selecionados para receberem as bolsas de estudo. Os alunos podem se 
recandidatar ao programa todos os anos, desde que atendam aos critérios de qualificação. 

 

  



 

 

 

PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO 
A Scholarship America processa os pagamentos das bolsas de estudo em nome da Catalent 

Pharma Solutions. O pagamento é feito mediante parcela única no dia 1º de agosto. As bolsas 
serão pagas em dólares americanos para os ganhadores das bolsas de estudo dos EUA e de 

Porto Rico, e em moeda local para os ganhadores das bolsas de estudo de outros países. Os 
cheques serão enviados para o endereço residencial de cada ganhador da bolsa de estudo e 

serão pagáveis à instituição de ensino do aluno. O pai/mãe do ganhador da bolsa de estudo 
precisa ser um colaborador ativo da Catalent na época em que cada pagamento é enviado por 

correio. 

 

 
E-mail: catalent@scholarshipamerica.org 
Ligue para: +(1) (507) 931-1682 e peça para falar com o Global Scholarship Program (programa Global  

de Bolsas de Estudo) da Catalent Pharma Solutions 
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