
    

   

 

EDITAL DO PROCESSO DE ADMISSÃO  

PROCESSO DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR - PIE 2018 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. O Processo de Integração Escolar (PIE) é um curso projetado especificamente para 

os estudantes aprovados no exame de admissão da Fundação Torino, que possui 

enfoque no ensino/aprendizagem da língua italiana, além de contar com 

disciplinas da matriz curricular brasileira. 

1.2. As vagas disponíveis para o Processo de Integração Escolar (PIE) são do 6º ao 9º ano 

do ensino fundamental e para o ingresso, é necessário que o candidato(a) seja 

aprovado no exame de admissão e participe do processo de integração escolar - 

PIE, que é um curso livre com o objetivo  de adaptação do(a) estudante à nova 

realidade escolar. 

1.3. O PIE acontece durante o primeiro semestre de cada ano, de fevereiro a junho. 

A partir de agosto, os alunos que frequentaram o curso serão inseridos nas séries 

regulares da Escola, iniciando o ano letivo escolar. 

 

2. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A Escola Internacional Fundação Torino possui uma organização curricular em 

conformidade com a legislação italiana e brasileira. Ao final do percurso formativo, o 

estudante recebe o certificado brasileiro e italiano de conclusão de curso, que permite o 

acesso às principais universidades no Brasil, na Itália e Europa. 

 

Idade Curso na Fundação Torino Equivalente no Brasil 

2 a 5 anos 
Scuola dell’infanzia  

(Scuola Materna) 
Educação Infantil 

6 a 10 anos 
Scuola Primaria  

(Scuola Elementare) 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 

11 a 13 anos 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

(Scuola Media) 
Ensino Fundamental II (6º ao 8º ano) 

14 a 17 anos 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

(Scuola Superiore) 
9º ano do Ens. Fund. II e Ensino Médio 

 

 



    

   

3. CALENDÁRIO ESCOLAR: A Fundação Torino adota o calendário boreal. O ano letivo 

inicia-se em agosto e termina em junho do ano seguinte. 

 

4. DO PERÍODO E DO CADASTRO DE INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições para o processo de admissão - PIE 2018 - para o ano letivo de 

2018/2019 estarão abertas no período de 02 de outubro a 26 de outubro de 2017. 

4.2. O cadastro das inscrições será feito, exclusivamente, no sítio eletrônico da 

Fundação Torino – www.fundacaotorino.com.br. 

4.3. Somente serão consideradas válidas e efetivadas as inscrições: 

a) que forem realizadas nos prazos estabelecidos neste edital; 

b) que apresentarem todas as informações requeridas no formulário de cadastro; 

c) que apresentarem a documentação requerida no formulário de cadastro. 

d) de candidatos que não tenham participado do processo de admissão da 

Fundação Torino, no mesmo ano. 

 

5. VAGAS 

5.1. Serão oferecidas vagas para o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), ano letivo 

2018/2019. 

 

6. TAXA DE INSCRIÇÃO 

6.1. O pagamento da taxa só poderá ser efetuado através de boleto bancário, após a 

inscrição feita pelo site. 

• Valor: R$ 60,00. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO 

7.1. No momento das avaliações, deverá ser entregue, aos aplicadores de provas, um 

envelope, identificado com o nome completo do(a) candidato(a), com os 

documentos listados abaixo: 

• Declaração de escolaridade emitida pela escola atual. 

• Cópia do último boletim. 

• Cópia da certidão de nascimento ou documento de identidade do(a) 

candidato(a). 

 

 

 

http://www.fundacaotorino.com.br/


    

   

 

8. AVALIAÇÕES  

8.1. Os(as) candidatos(as) às vagas farão provas de Língua Portuguesa, Matemática e 

Inglês, no dia 28 de outubro de 2017, as 08h às 12h, e deverão trazer o estojo 

completo (lápis, borracha, caneta, etc.). 

Antes e após a realização das provas no dia 28 de outubro de 2017, a Fundação 

Torino entrará em contato com as famílias para agendar uma parte do processo de 

admissão, que consiste em uma entrevista individual com o(a) candidato(a), sendo 

a data e horário de acordo com a disponibilidade da escola e do candidato, 

realizada (feita) pelo Setor de Psicologia da Fundação Torino. Ressaltamos que não 

há aplicação de nenhum tipo de teste psicológico. 

 

9. PROCEDIMENTOS NO DIA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

9.1. É de competência exclusiva do(a) candidato(a) o comparecimento no horário 

determinado, tanto para a realização da prova, quanto para a realização da 

entrevista. 

9.2. Não será admitido o ingresso do(a) candidato(a) no local de realização das provas, 

após o horário fixado para o seu início. 

9.3. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, fora da data prevista e do espaço 

físico predeterminado no endereço e local indicados. 

9.4. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os 

candidatos. 

9.5. Não será permitido ao(a) candidato(a), durante a realização das provas, o uso de 

aparelhos eletrônicos, calculadoras de qualquer tipo e/ou telefone celular. 

9.6. Não haverá segunda chamada de provas, assim como revisão e/ou vista das provas 

em qualquer momento do processo. 

9.7. Será eliminado do Processo de Admissão, com as provas anuladas, o(a) 

candidato(a) que durante a realização das provas: 

a) usar de meios fraudulentos e/ou ilegais; 

b) for surpreendido(a) fornecendo e/ou recebendo auxílio para a execução de 

quaisquer das provas;  

c) utilizar-se de equipamentos que forem expressamente proibidos; 

d) afastar-se da sala, durante o período de aplicação das provas, sem 

acompanhamento de membro da equipe organizadora; 



    

   

e) perturbar o andamento das provas com comportamentos inadequados ou 

conversa excessiva. 

9.8. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 

das provas. 

9.9. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

informações referentes ao conteúdo das mesmas. 

 

10. CLASSIFICAÇÃO 

10.1. Os(as) candidatos(as) serão classificados de acordo com as notas obtidas nas 

provas, análise dos boletins da escola de origem e entrevista individual feita pelo 

Serviço de Psicologia Educacional da Fundação Torino, em datas agendadas 

posteriormente. 

10.2. Será considerado desistente o(a) candidato(a) que não comparecer em qualquer 

uma das provas e/ou descumprir as determinações deste Edital. 

10.3. Os(as) candidatos(as) serão inseridos na série correspondente após a análise do 

Histórico Escolar, que levará em conta os anos de escolaridade efetivamente 

cursados e com aprovação. 

 
11. RESULTADO 

11.1. O resultado do processo de admissão será divulgado a partir das 17h do dia 06 

de novembro de 2017, através de mensagem eletrônica (email) enviada 

individualmente para cada responsável. 

11.2. Os resultados relativos ao Processo de Admissão da Escola Internacional 

Fundação Torino somente terão validade para ingresso no ano letivo de 

2018/2019. 

11.3. Não serão fornecidas informações sobre as notas das atividades objetivas e do 

processo de entrevista individual. 

11.4. Não há possibilidade de revisão das atividades executadas. 

 
12. MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

12.1. Os procedimentos para a matrícula serão enviados para o endereço eletrônico, 

informado pelo responsável, no ato da inscrição. 

12.2. A não apresentação, no prazo estipulado, do Histórico Escolar, que comprove 

a aprovação do aluno em 2017, implicará na perda do direito de matrícula 

do(a) candidato(a) e/ou posterior cancelamento no ano pretendido. Somente 

após a análise do Histórico Escolar, a Secretaria e a Diretoria Didática irão 



    

   

inserir o estudante na série devida, conforme descrito no item 10.3 deste 

edital. 

12.3. A Diretoria Geral da Fundação Torino, poderá efetivar o cancelamento da 

matrícula, caso venha a ser apurada qualquer irregularidade na documentação 

do estudante ou qualquer outra condição impeditiva. 

12.4. Caso haja a necessidade do cancelamento da matrícula já realizada, o 

responsável pelo estudante deverá requerê-lo, por escrito, no setor de 

atendimento da Escola.  

12.5. O responsável financeiro, que solicitar o cancelamento da matrícula, poderá ter 

a restituição de 80% do valor pago referente à 1ª parcela da anuidade 2018, 

desde que a solicitação seja feita, impreterivelmente, até o dia 01 de 

fevereiro de 2018. 

 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, ajustes e normas 

complementares que forem publicadas pela Fundação Torino. 

13.2. Na ocorrência de impedimento da realização do exame regular de seleção de 

novos estudantes, a Fundação Torino, reserva-se o direito de cancelar ou 

substituir as avaliações, de modo a viabilizar o processo de admissão. 

13.3. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo de 

Admissão e homologados pela Diretoria Geral. 

13.4. Outras modalidades de admissão poderão ser analisadas e decididas pelo 

Preside, Direção Didática e Direção Geral da Fundação Torino. 

13.5. Para conhecimento público, o presente Edital encontra-se disponível no site 

www.fundacaotorino.com.br. 

 

Nova Lima, 03 de outubro de 2017. 

 

 

Márcia Lúcia Andrade dos Anjos Naves 

Diretora Geral 

 


