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Estão abertas as inscrições para bolsas de estudo da língua e cultura italiana em Siena e
Firenze, na Itália. 20 jovens descendentes de toscanos e residentes fora da Itália poderão
participar dos cursos que serão ministrados em julho de 2015. Os pedidos de participação
serão recebidos até 20 de abril de 2015. O edital prevê o pagamento de todas as despesas de
alimentação, hospedagem, passeios, seguro e de 50% da passagem aérea.

Associação Lucchesi Toscani nel Mondo de Belo Horizonte

Rua Goitacazes n°14, Sala 508, Centro, Belo Horizonte (MG)
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Email: lucchesi-toscani@hotmail.com / lazarottihenrique@gmail.com

(31) 35863712 – (31) 92502453

Os cursos estruturados de acordo com os seguintes dois percursos de formação:

1) Curso de formação linguística e cultural a ser realizada em Siena de 04 a 26 de Julho de
2015, e prosseguimento com um curso de formação em temáticas econômicas e de produção
artesanal e / ou industrial do território toscano de uma semana a ser realizado de 27 a 31 de
julho em Florença, reservada para estudantes que têm um nível de conhecimento da língua
italiana "intermediário" (B1-B2) ou "avançado" (C1-C2);

2) Curso de formação linguística e cultural a ser realizada em Siena de 04 a 26 de Julho de
2015 para os estudantes com qualquer nível de conhecimento, com conhecimentos pelo
menos elementares;
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Para serem admitidos aos benefícios os jovens devem atender aos seguintes requisitos:

• Ser de origem toscana por nascimento, descendência ou por ter passado um longo período
de residência na Toscana ao momento da expatriação (documentado e / ou declarado);

• Residir permanentemente no exterior, no nosso caso em Minas Gerais;

• Ter idade entre 18 e 32 anos;

• Ter conhecimento básico da língua italiana, certificada pelo teste de admissão pelo supervisor
do projeto.

Será dada prioridade aos jovens que nunca participaram do curso. A participação aos cursos
não pode ser repetida antes de cinco anos e não mais de 2 vezes por indivíduo.
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A contribuição regional irá garantir a cobertura dos seguintes custos:

• organização da didática (ensino, materiais, visitas culturais, seguro), elaborado pelos
responsáveis locais;

• despesas de estadia (hotel, refeições, transfers didáticos);

• reembolso direto aos beneficiários de 50% das despesas de viagem (ida e volta)
documentadas, até o Maximo de 750 euros.

As candidaturas devem ser enviadas para a Universidade para Estrangeiros de Siena e com
copia para a região da Toscana da forma especificada adiante.
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Modalidades de apresentação de candidaturas:

Os interessados devem preencher o formulário em anexo em todas as suas partes, escolher o
tipo de curso que quer participar e apresentar todos os documentos necessários para a
validade do pedido ao Presidente da Associação de referência na sua área de residência, que
recolherá a documentação e a enviará para o Coordenador Continental dos adultos da área de
referencia até 20 de abril de 2015, verificando o endereço de e-mail indicado no formulário de
candidatura.

A Universidade para Estrangeiros deverá verificar através de uma entrevista via Skype, que o
nível de conhecimento da língua italiana do candidato seja compatível com o declarado no
pedido. Os colóquios estão programados para 10 e 11 de junho de 2013. A entrevista via
Skype é necessária para permitir a definição da classificação final.

Documentos

Cópia não autenticada do documento de identidade (válido);
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Copia do documento que comprova a origem toscana do antepassado (certidão de nascimento
ou batismo, ou certidão de casamento) e indicações sobre a relação de parentesco com o
candidato;

Carta de motivação para a participação redigida em italiano;

Certificado que atesta o conhecimento da língua italiana se disponível;

Curriculum VITAE assinado;

Modalidades de apresentação de candidaturas:

Os interessados devem preencher o formulário em anexo em todas as suas partes, escolher o
tipo de curso que quer participar e apresentar todos os documentos necessários para a
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validade do pedido ao Presidente da Associação de referência na sua área de residência, que
recolherá a documentação e a enviará para o Coordenador Continental dos adultos da área de
referencia até 28 de Novembro de 2014, verificando o endereço de e-mail indicado no
formulário de candidatura.

A Universidade para Estrangeiros deverá verificar através de uma entrevista via Skype, que o
nível de conhecimento da língua italiana do candidato seja compatível com o declarado no
pedido. A entrevista via Skype é necessária para permitir a definição da classificação final.

Documentos para o Curso 1 (Siena+Firenze)

Copia não autenticada do documento de identidade (válido)

Copia do documento que comprova a origem toscana do antepassado (certidão de nascimento
ou batismo, ou certidão de casamento) e indicações sobre a relação de parentesco com o
candidato
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Carta de motivação para a participação redigida em italiano

Certificado que atesta o conhecimento da língua italiana, se disponível. Não existindo um
certificado, o contato via Skype servira para atestar o nível de conhecimento

Curriculum VITAE assinado

Copia do diploma de conclusão do 2° Grau ou do Ensino Superior

Copia de outros certificados ou diplomas de cursos atinentes aos setores mencionados no
formulário de inscrição (economia, empreendedorismo italiano no mundo, promoção
econômica, turismo ou promoção turística, gastronomia, enologia, moda, comunicação, redes
sociais, publicidade, atividades editoriais ou outros) relativos a estágios em instituições e/ou
empresas

Para o Curso 1 é exigida um conhecimento de língua italiana não inferior ao nível B1 (nível
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intermediário)

Documentos para o Curso 2 (Siena)

Copia não autenticada do documento de identidade (válido)

Copia do documento que comprova a origem toscana do antepassado (certidão de nascimento
ou batismo, ou certidão de casamento) e indicações sobre a relação de parentesco com o
candidato

Carta de motivação para a participação redigida em italiano

Certificado que atesta o conhecimento da língua italiana, se disponível. Não existindo um
certificado, o contato via Skype servira para atestar o nível de conhecimento
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Curriculum VITAE assinado

Link para Edital

Link para Formulário de Inscrição
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