Community College Initiative Program 2020-2021
Frequently Asked Questions (FAQ)
Visão geral do programa
O que é o programa Community College Initiative (CCI)?
O Programa Community College Initiative (CCI) é um programa de intercâmbio internacional do governo dos
EUA que recebe financiamento do Congresso dos EUA como atividade de intercâmbio do Escritório de
Assuntos Educacionais e Culturais desde 2007. O Programa CCI fornece aos participantes de regiões
carentes e grupos sub-representados um de um ano, programa acadêmico sem diploma em uma faculdade
comunitária dos EUA. O programa foi desenvolvido para desenvolver as habilidades técnicas dos
participantes em campos aplicados, aprimorar suas capacidades de liderança e fortalecer sua proficiência
no idioma inglês. O programa também oferece oportunidades para estágios profissionais, aprendizado de
serviço e atividades de envolvimento da comunidade que constroem entendimento mútuo por meio da
imersão na cultura e no dia-a-dia dos Estados Unidos.
Por que o governo dos EUA está interessado em financiar programas para cidadãos de outros países
estudarem nos Estados Unidos?
O governo dos EUA acredita que os programas de intercâmbio promovem o entendimento mútuo e boas
relações entre o povo dos Estados Unidos e o de outros países.
O que é uma faculdade comunitária?
Nos Estados Unidos, as faculdades comunitárias são instituições de ensino superior que recebem todos os
que desejam aprender, independentemente de riqueza, patrimônio ou experiência acadêmica anterior. As
faculdades comunitárias oferecem cursos individuais (com e sem crédito), programas de certificação,
treinamento de desenvolvimento da força de trabalho. Os cursos de graduação em faculdades comunitárias
são aproximadamente equivalentes aos oferecidos nos dois primeiros anos de um programa de bacharelado
de quatro anos. As faculdades comunitárias são especializadas em educação pós-secundária em campos
aplicados, desenvolvimento de habilidades técnicas e treinamento profissional. As faculdades comunitárias
respondem à necessidade de uma economia local de trabalhadores treinados na cidade e no estado em que
a faculdade está localizada.
Quais despesas são cobertas pelo programa?
A bolsa do Programa CCI cobre todas as despesas básicas de entrada e residência nos Estados Unidos
durante o período de duração do programa. A bolsa oferece suporte a vistos J-1, viagens de ida e volta do
país de origem do participante para a instituição anfitriã nos Estados Unidos e viagens de retorno no final
do programa, aulas e taxas obrigatórias de faculdade, moradia e refeições, uma pequena verba para livros e
despesas acessórias, cobertura limitada de acidentes e doenças compatível com o visto J-1 e uma variedade
de atividades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Quais países participam do

programa CCI?

O Programa CCI será recrutado desses 11 países para o ano acadêmico 2020-2021: Bangladesh, Brasil,
Colômbia, Costa do Marfim, República Dominicana, Gana, Índia, Indonésia, Indonésia, Quênia, África do Sul
e Turquia.
Ainda posso me inscrever se for de um país diferente?
Não. Para pesquisar outras oportunidades de intercâmbio oferecidas pelo Departamento de Estado dos
EUA, visite https://exchanges.state.gov/.
Qual é a idade mínima exigida para participar?
Os candidatos devem ter pelo menos 18 anos de idade até 1º de julho de 2020.
Qual é o nível mínimo de educação necessário para se inscrever?
Um diploma de uma escola secundária.
Eu já me formei em uma universidade. Sou elegível para me inscrever?
Sim, no entanto, você não pode prosseguir estudos em um campo para o qual você já possui um diploma.
Uma faculdade comunitária fornece o equivalente aos dois primeiros anos de estudo universitário. Os
candidatos sem um diploma universitário terão prioridade de colocação.
Qual nível de proficiência em inglês é necessário para se inscrever?
Espera-se que os candidatos tenham conhecimentos básicos de trabalho do idioma inglês, conforme
demonstrado por uma pontuação mínima de 400 no TOEFL para ser aceito no programa. Cada faculdade
possui requisitos exclusivos de idioma inglês que um participante deve atender para se matricular em
cursos acadêmicos com créditos em um campo de estudo (geralmente 500-550 notas no TOEFL). Os
candidatos que têm níveis mais baixos de proficiência em inglês devem estar entusiasmados com o estudo
da língua inglesa, pois podem não ser elegíveis para fazer cursos em suas áreas de estudo.
Quais campos de estudo posso buscar durante o programa?
O Programa CCI oferece 8 campos de estudo, no entanto, cada país pode optar por oferecer menos campos
de estudo. Consulte o aplicativo do seu país específico para obter os campos oferecidos. Os candidatos
devem ter algum interesse ou experiência acadêmica ou profissional demonstrada em seu campo de estudo
escolhido.
1. agricultura
2. engenharia aplicada
3. gestão e administração de negócios
4. educação infantil
5. tecnologia da informação
6. mídia
7. segurança pública
8. gestão de turismo e hospitalidade

Posso me inscrever no Programa de Iniciativa do Colégio Comunitário, se já estiver nos Estados Unidos
como participante de outro programa patrocinado pelo governo dos EUA?
Sim, no entanto, os candidatos sem estudos anteriores no exterior ou viajando para os Estados Unidos terão
prioridade de colocação.
As pessoas com deficiência podem se inscrever? Por que perguntar se eu tenho uma deficiência?
Sim, indivíduos com deficiência podem se inscrever e são incentivados a fazê-lo. O Programa CCI não
discrimina os candidatos com base em raça, cor, religião, sexo, idade, origem nacional, deficiência ou
qualquer outra característica, conforme estabelecido pela lei dos EUA. O formulário de aplicação inclui uma
pergunta sobre deficiência, para que possamos saber que tipos de acomodações razoáveis podem ser
necessárias se você for entrevistado ou selecionado. Sua resposta à pergunta sobre deficiências é voluntária
e não afeta suas chances de aceitação. Todos os candidatos devem receber uma autorização médica de um
médico licenciado como parte do processo de aceitação para garantir que eles possam participar
totalmente de todos os aspectos do programa.
Inscrições
Qual é o cronograma de inscrição?
As inscrições geralmente abrem no outono, mas dependem de cada ciclo do programa. Os prazos variam de
acordo com o país, por isso é importante verificar com a Embaixada dos EUA em seu país os prazos exatos.
Após o prazo de inscrição, um painel no país selecionará os candidatos mais fortes a serem entrevistados.
Os candidatos serão notificados sobre seus status de seleção e colocação, de forma contínua, da primavera
ao verão de 2020.
Qual é o processo de seleção e quais são os principais critérios de seleção?
O recrutamento e a nomeação de candidatos são administrados pela Seção de Assuntos Públicos da
Embaixada dos EUA ou pela Comissão Fulbright nos países elegíveis. Os critérios de seleção podem diferir
por país, mas incluem:
• interesse demonstrado e objetivos profissionais no campo de estudo
• interesse cultural
• Potencial de liderança
• flexibilidade e adequação como estudante de intercâmbio
• compromisso de retornar ao seu país de origem após a conclusão do programa para compartilhar o que
aprenderam com outras pessoas em suas comunidades de origem
• critérios adicionais descritos no formulário de inscrição
Como posso me inscrever? (NÃO SE APLICA AOS ESTUDANTES DO IFES NO MOMENTO)
O processo de inscrição para o Programa CCI é tratado em cada país participante, portanto, as perguntas
que você tiver sobre o processo serão encaminhadas pela Embaixada dos EUA ou pela Comissão Fulbright
em seu país. Para entrar em contato com a Embaixada dos EUA ou a Comissão Fulbright, siga as seguintes
instruções:
1. Visite https://exchanges.state.gov/non-us/program/community-college-initiative-program,
2. Vá até a seção "Informações específicas do país",
3. Selecione seu país no menu suspenso,

4. Entre em contato com a Embaixada do seu país.
Eu tenho uma deficiência física ou outra necessidade especial. Posso pedir que outra pessoa me ajude a
preencher minha inscrição?
Sim. Candidatos com deficiências físicas ou necessidades especiais que exijam a assistência de outra pessoa
para concluir uma inscrição podem fazê-lo. No entanto, os pensamentos, idéias e conteúdo do seu
aplicativo devem ser seus.
Participação no programa e requisitos do programa
Quanto tempo dura o programa CCI?
Os participantes do CCI vêm para os Estados Unidos por um ano acadêmico, normalmente 10 meses.
Posso chegar aos Estados Unidos antes do início do programa?
Não. Os participantes receberão um voo que chega pouco antes de um programa de orientação em sua
faculdade anfitriã.
Posso escolher em qual faculdade comunitária dos EUA vou participar?
Não. Cada participante é colocado em uma das faculdades de hospedagem com base em seu campo de
estudo e disponibilidade de colocação.
Onde vou morar?
Todos os participantes moram em apartamentos ou dormitórios compartilhados no campus da faculdade
anfitriã ou nas proximidades. O programa CCI organizará sua moradia.
Vou ganhar um diploma?
Não. Alguns participantes podem obter um certificado acadêmico em seu campo de estudo. Os programas
de certificação não estão disponíveis para todos os programas em todos os campi e dependem de vários
fatores, incluindo o nível de inglês do participante
Os cinco pilares do programa são de igual importância?
Sim, o Programa CCI não é apenas um programa de experiência acadêmica ou profissional. Espera-se que os
participantes deem igual importância aos cinco pilares do programa: Acadêmico, Voluntariado, Estágio,
Intercâmbio Cultural e Plano de Liderança e Ação.
Existem requisitos de inglês para cursos?
Os participantes devem atender aos requisitos mínimos de idioma da faculdade anfitriã - geralmente 500 no
teste TOEFL - para fazer cursos com créditos em suas áreas de estudo. Os participantes que não atenderem
aos requisitos da faculdade anfitriã para cursos com crédito serão matriculados em uma combinação de
cursos específicos de campo, em inglês e sem crédito, com base no nível de proficiência em inglês do
participante.
Quais são os requisitos do programa além dos acadêmicos?

Todos os participantes
devem participar de uma variedade de atividades de
desenvolvimento profissional e pessoal: desenvolvimento de liderança, voluntariado, estágio, intercâmbio
cultural, eventos específicos do campus e do CCI. Os requisitos do programa estarão nos cinco pilares do
programa CCI.
Posso fazer planos para viajar durante o programa e os intervalos?
Sim. Os participantes podem planejar suas próprias viagens nos Estados Unidos durante os intervalos dos
cursos e nas atividades necessárias do programa. Todas as viagens devem ser aprovadas pelo coordenador
do programa e dependem do progresso do participante no programa. Espera-se que os participantes
permaneçam nos Estados Unidos durante todo o programa, exceto em casos de emergência.
O Programa CCI fornecerá financiamento para viagens enquanto estiver nos Estados Unidos?
Os participantes viajarão para um evento em todo o CCI. Espera-se que eles administrem sabiamente suas
finanças, a fim de maximizar oportunidades adicionais para viagens pessoais enquanto estiverem nos
Estados Unidos.
Após o programa
Meus créditos serão transferidos de volta para minha instituição de origem?
Os candidatos devem verificar com suas instituições de origem com antecedência para determinar se o
crédito para o programa é possível. Os participantes também devem criar um portfólio de seus trabalhos
(cópias da transcrição da faculdade comunitária dos EUA, dos currículos de cada um de seus cursos e de
notas e trabalhos classificados) para apoiar sua solicitação de transferência do trabalho para a instituição de
origem. Não há garantia de que as instituições do país de origem de um participante da CCI concedam
crédito pelo trabalho acadêmico concluído nos Estados Unidos como parte do Programa CCI.
O programa CCI fornecerá financiamento depois que eu concluir o programa para o meu plano de ação ou
outros projetos?
Não, o Programa CCI fornece financiamento para participação no programa de 10 meses nos EUA. Durante
o programa, no entanto, os participantes aprenderão sobre uma variedade de recursos públicos e de exalunos que publicam oportunidades de concessão ou financiamento privado. Os ex-alunos são responsáveis
por pesquisar e solicitar qualquer oportunidade de financiamento separada.
Posso ficar nos Estados Unidos após o término do programa?
Não. No final do programa, os participantes devem retornar aos seus países de origem no voo fornecido
pelo Programa CCI.

Posso retornar aos Estados Unidos após o Programa CCI para prosseguir com estudos?
Os indivíduos podem solicitar qualquer visto para viajar para os Estados Unidos para os quais se qualificam.
Conte-me mais sobre o requisito de residência residencial de dois anos.
Todos os participantes do CCI estão sujeitos à regra de residência residencial de dois anos do visto J, que
proíbe o retorno aos Estados Unidos sob determinadas categorias de visto até que o participante passe pelo
menos dois anos em seu país de origem após a conclusão do programa ECA. O requisito de residência
residencial de dois anos é um momento em que a ECA espera que você compartilhe o que aprendeu

durante o programa com
outras pessoas em seu país de origem. Mais informações
sobre os requisitos do visto J estão disponíveis em https://j1visa.state.gov/.

