
POLÍTICAS CPM PARA ALUNOS E ALUNAS
CURSO CPM QUALIFY - FORMATO ONLINE

1º semestre 2023

FORMATO DO CURSO

Para os estudantes que, após concluírem o curso regular, tenham interesse em continuar desenvolvendo suas
habilidades em relação à língua inglesa, a Cidadão Pró-Mundo oferece a opção de fazer parte do projeto CPM
Qualify, um curso intensivo de 1 ano de duração, que tem como objetivo preparar os alunos para fazerem um
exame internacional de proficiência de Cambridge, reconhecido globalmente como o mais importante da
atualidade.

As aulas do curso CPM Qualify acontecem de forma remota (online), 01 (uma) vez por semana, aos sábados,
das 10h00 às 12h30, com duração de 150 minutos (2 horas e meia). São 14 aulas a cada semestre (total de 28
aulas no ano).

O curso é oferecido de forma gratuita aos alunos, incluindo a taxa de inscrição para o exame de certificação, que
tem valor aproximado de R$1.000,00.

Para participar das aulas online, o(a) aluno(a) deverá ter um computador, tablet ou celular com acesso à internet
e estar disponível durante o período de aula.

O curso é formado por 03 (três) momentos:

1. Atividades pre-class: enviada aos(às) alunos(as) no final de semana anterior às aulas, com prazo de
entrega antes das aulas online;

2. Aula online: com participação de teachers e alunos(as) em tempo real, 01 (uma) vez por semana;

3. Homework: lição de casa, que deve ser feita depois das aulas online, com prazo de entrega antes da
próxima aula online.

Mais detalhes sobre o curso CPM Qualify podem ser encontrados no vídeo Welcome to CPM Qualify.

MOCK EXAMS DURANTE O ANO

O mock exam é um simulado aplicado durante o curso CPM Qualify para que os alunos tenham contato com o
exame de Cambridge antes do dia oficial do exame. É uma ferramenta essencial para que os alunos entendam
quais habilidades precisam ser mais desenvolvidas.

O mock exam acontece 2 vezes por semestre. Como o curso é anual, o aluno faz ao todo 4 simulados. Eles
ocorrem sempre aos sábados e têm duração um pouco maior do que a das aulas.

Turmas PET (B1): das 9h00 às 12h20
Turmas FIRST (B2): das 9h00 às 13h45

Essas são as durações dos exames oficiais de Cambridge que os alunos farão ao final do curso.

Ao final de cada mock, o(a) aluno(a) recebe um Report Card (boletim) contendo seus resultados, além de um
plano de ação para desenvolver as habilidades mais deficitárias.
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Quando acontecem os mocks?
O calendário completo de mock exams estará disponível no Google Classroom (Sala de Aula Virtual) de cada
turma.

O que acontece caso o aluno não possa participar do mock exam no dia e horário oficial da turma?
O aluno deve checar com seu mentor ou mentora a possibilidade de realizar o simulado em outro dia e horário
(não há garantia de realização do mock). De qualquer forma, só serão válidas as participações nos mocks
aplicados no dia e hora oficial da turma. Ou seja, caso o aluno faça o simulado em data alternativa, este exame
não será contabilizado como válido para que ele possa atingir os critérios pedagógicos e prestar o exame oficial
ao final do curso.

MATERIAL DIDÁTICO

Nossos(as) estudantes e teachers contam com o suporte dos livros didáticos da Cambridge University Press –
maior editora universitária do mundo e a mais renomada na concepção de material didático para ensino da
língua inglesa – parceiro que nos oferece tal material e nos ajuda a garantir o alto nível de qualidade do curso
sem que haja qualquer custo para estudantes e voluntários(as).

Os(As) alunos(as) do curso CPM Qualify receberão livros físicos ou acesso virtual ao livro didático, de acordo
com a turma na qual forem matriculados.

PRÉ-REQUISITOS PARA CONCORRER A UMA VAGA NO CPM QUALIFY

* Alunos que estejam cursando a turma J do curso regular de inglês e sejam aprovados ao final do semestre;
* Alunos que já se formaram na turma J do curso regular e ainda não cursaram o CPM Qualify;
* Alunos que tenham cursado o CPM Qualify em turmas anteriores e tenham trancado matrícula ou evadido e
queiram retornar ao curso;
* Alunos que concluíram o CPM Qualify e não conseguiram a certificação ou querem tentar nova qualificação
(mediante disponibilidade de vagas).

O CPM Qualify não aceita alunos que não tenham se formado no curso regular. Ou seja, obrigatoriamente o
aluno deve ter se formado na CPM para participar do processo seletivo para o CPM Qualify.

CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO DE ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO

Caso tenhamos mais alunos inscritos para o processo seletivo do que vagas disponíveis para o curso, utilizaremos
os critérios abaixo para priorização:

● 1º priorização - Alunos formandos na turma J no semestre atual e que nunca cursaram o CPM Qualify;
● 2º priorização - Alunos formados na turma J em semestres anteriores e que nunca cursaram o Qualify;
● 3º priorização - Alunos que trancaram matrícula e que gostariam de retornar ao curso;
● 4º priorização - Alunos que já participaram do CPM Qualify, prestaram o exame e não conseguiram a

certificação;
● 5º priorização - Alunos que já conseguiram alguma certificação e gostariam de tentar uma nova certificação;
● 6º priorização - Alunos que evadiram ou desistiram do curso com justificativa (conflito de horários, motivos

pessoais, etc);
● 7º priorização - Alunos que evadiram ou desistiram do curso sem nenhuma justificativa (alunos que não

retornam contato da gestão do projeto)
● 8º priorização - Alunos que não moram nas cidades onde temos Centros Aplicadores de Exames
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O critério de desempate para alunos na mesma priorização é a nota tirada no placement test. Alunos com notas
maiores serão priorizados.

ATENÇÃO: A Cidadão Pró-Mundo atualmente viabiliza a aplicação dos exames de proficiência nas cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, através de parceria com Centros Aplicadores oficiais de Cambridge. Alunos que
residam em outras cidades podem se inscrever no CPM Qualify e, caso sejam selecionados, devem estar cientes
de que devem se deslocar até as cidades mencionadas anteriormente para realizar os exames (custos com
deslocamento são de responsabilidade do próprio estudante).

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

1ª etapa - Preenchimento do formulário de inscrição (enviado diretamente aos alunos elegíveis a participar do
processo seletivo ao final de cada semestre letivo);

2ª etapa - Preenchimento do placement test para verificação de nível de proficiência em inglês e alocação na
turma mais adequada (enviado diretamente a todos os inscritos elegíveis).

OBS: Só serão considerados para vagas alunos que preencherem a inscrição e enviarem o placement test
completo, incluindo os exercícios de speaking, até a data limite definida. Caso o aluno não complete esta etapa,
será desclassificado do processo.

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DE ALUNOS NO PROCESSO SELETIVO

Além dos critérios de priorização mencionados acima, a nota do placement test será usada como critério de
aprovação dos alunos no processo seletivo do CPM Qualify.

NOTA NO PLACEMENT TEST NÍVEL CPM QUALIFY

Nota igual ou maior que 80% Turma FIRST (B2)

Nota igual ou maior que 60% até 79,99% Turma PET (B1)

Nota abaixo de 60% Não atingiu nota mínima para ingressar no CPM Qualify ***

*** No caso de não atingimento da nota mínima, o aluno deve aguardar a abertura do próximo processo
seletivo, que ocorre semestralmente, e tentar novamente (e pela última vez) entrar no CPM Qualify realizando
um novo Placement Test.

Caso atinja a nota mínima neste novo placement test, ingressa no CPM Qualify. Caso não atinja a nota mínima,
não poderá realizar novo placement test do Qualify.

OBS: Não são aceitas mudanças de nível por justificativas que vão além do desempenho no placement test.
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CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DURANTE O CURSO

Somente poderão prestar o exame de certificação ao final do curso os alunos e alunas que cumprirem todos os 5
requisitos abaixo:

REQUISITO COMENTÁRIO

1º - Estar com matrícula ativa no CPM
Qualify.

Não ter desistido, evadido ou trancado matrícula.

2º - Semestralmente ter no máximo 3 faltas
nas aulas síncronas.

A contagem de faltas será feita por semestre e não é cumulativa
entre o 1º e 2º semestre.

3º - Semestralmente ter realizado no
mínimo 75% das atividades de pre-class e
75% das atividades de homework dentro do
prazo.

Atividades de pre-class e homework podem e devem ser
realizadas pelo aluno mesmo que fora do prazo pensando em
seu aprendizado, mas não serão consideradas como tarefas
realizadas nos registros de classe.

4º - Anualmente ter participado de no
mínimo 75% dos mock exams.

O aluno deve participar de pelo menos 3 dos 4 mock exams
oferecidos durante o ano. Só serão válidas para o critério as
participações nos mocks aplicados no dia e hora oficial da turma.

5º - Semestralmente ter participado de pelo
menos 1 atividade extra proporcionada pela
equipe pedagógica

Atividades extras programadas no calendário:
1) Workshop de Cambridge
2) Bootcamp (participação mínima em 1 dia)
3) Atividade complementar a ser informada com antecedência
aos alunos pela equipe de gestão do CPM Qualify

Caso o evento seja gravado, o aluno pode e deve assistir à
gravação,  pensando em seu aprendizado. Entretanto, de forma
alguma será computada a participação por assistir à gravação.

O que acontece se o aluno não atender a alguns dos requisitos acima, seja no 1º ou no 2º semestre do curso?
A equipe de gestão do CPM Qualify irá analisar o desempenho geral do aluno e decidirá se o mesmo será
autorizado a prestar o exame de Cambridge naquela turma.

Caso o aluno não seja autorizado a prestar o exame, pode escolher entre 2 opções:

● se inscrever novamente no processo seletivo e reiniciar o curso. Neste caso, será considerado uma evasão
justificada e será priorizado como tal durante o processo. O aluno só poderá refazer o curso 1 única vez;

● continuar no curso até o final do ciclo e não prestar o exame. Neste caso, não poderá refazer o curso.

OBS: Caso o aluno não cumpra os requisitos para prestar o exame, deverá ser informado sobre isso ao final do
semestre através do envio do Report Card (boletim).
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O que acontece se o aluno não quiser prestar o exame ao final do curso?
Caso o aluno esteja com matrícula ativa e tenha cumprido os requisitos acima, deverá obrigatoriamente se
inscrever para prestar o exame. Se não conseguir o certificado, pode refazer o Qualify e tentar novamente,
considerando as políticas descritas mais abaixo.

Caso o aluno esteja com matrícula ativa e tenha cumprido os requisitos, mas não queira se inscrever para o
exame, não poderá cursar novamente o CPM Qualify. Não serão aceitos pedidos para refazer o semestre ou o
curso novamente sem prestar o exame de certificação.

TENTATIVAS PARA CONSEGUIR O CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CAMBRIDGE

● Aluno(a) cursou o CPM Qualify, fez o exame de proficiência B1 Preliminary e RECEBEU a certificação
nível de inglês B1:

○ pode se inscrever no processo seletivo para cursar novamente e tentar a certificação B2;
○ caso faça o exame de proficiência ao final do curso e não receba a certificação B2, não poderá

fazer o curso uma terceira vez.

● Aluno(a) cursou o CPM Qualify, fez o exame de proficiência B1 Preliminary e NÃO RECEBEU a
certificação nível de inglês B1:

○ pode se inscrever no processo seletivo para cursar novamente e tentar a certificação B1;
○ caso refaça o exame de proficiência ao final do curso e não receba a certificação B1, não poderá

fazer o curso uma terceira vez.

● Aluno(a) cursou o CPM Qualify, fez o exame de proficiência B1 Preliminary, NÃO RECEBEU a
certificação da 1a vez. Cursou novamente e RECEBEU a certificação B1:

○ pode se inscrever no processo seletivo para cursar novamente e tentar a certificação B2;
○ caso refaça o exame de proficiência ao final do curso e não receba a certificação B2, não poderá

fazer o curso uma quarta vez.

● Aluno(a) cursou o CPM Qualify, fez o exame de proficiência B2 First e NÃO RECEBEU a certificação nível
de inglês B2:

○ pode se inscrever no processo seletivo para cursar novamente e tentar a certificação B2;
○ caso refaça o exame de proficiência ao final do curso e não receba a certificação B2, não poderá

fazer o curso uma terceira vez.

Em todos os casos citados acima, o(a) aluno(a) deve cumprir os critérios definidos para estar elegível para a
realização do exame ao final do curso.

Caso não os tenha cumprido, o aluno terá a oportunidade de finalizar o curso, mas não poderá realizar o exame
de proficiência.

Um aluno que concluiu o nível PET (B1) do curso, já pode se matricular na turma FIRST (B2)?
O aluno só poderá se inscrever para a próxima turma após ter recebido o resultado do exame de certificação
prestado. Após a confirmação da certificação do nível B1, o aluno poderá se inscrever para cursar o B2.

Caso não tenha sido aprovado, poderá refazer o nível B1 conforme políticas descritas neste documento.
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DESISTÊNCIA

A desistência fica configurada quando:
● O(A) aluno(a) não compareceu a nenhuma das 02 (duas) primeiras aulas do semestre, sem apresentar

nenhuma justificativa à Unidade de Ensino (ou seja, aluno não fez contato com a CPM para informar
motivo das faltas) ou;

● O(A) aluno(a) informou a Unidade de Ensino, até o prazo da 2ª aula,  que não irá continuar no curso.

Ocorrendo a desistência, o(a) aluno(a) perde o direito à vaga, e caso queira retornar ao curso, deverá participar
novamente do processo seletivo.

Para todos(as) os(as) alunos(as), sejam novos(as) ou atuais, o comparecimento à 1ª (primeira) aula do curso é
extremamente recomendado, para que se atualizem das políticas do curso e para realizar a integração com
os(as) novos(as) colegas de turma, bem como novos(as) volunteachers.

EVASÃO

A evasão fica configurada quando o(a) aluno(a):
● não comparecer a 03 (três) aulas seguidas em qualquer momento do semestre, sem informar nenhuma

justificativa prévia para os(as) teachers da turma (ou seja, aluno não fez contato com a CPM para
informar motivo das faltas);

● demonstra não ter interesse em concluir o curso na CPM, expressando este fato a teachers da turma
durante o semestre ou;

Ocorrendo a evasão, o(a) aluno(a) perde o direito à vaga, e caso queira retornar ao curso, deverá participar
novamente do processo seletivo para novos(as) alunos(as).

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

Não será permitido o trancamento durante o semestre, exceto nas seguintes situações:

1) Gravidez;
2) Doença do(a) aluno(a) ou de familiar que demande cuidados que o(a) impossibilitem de acompanhar o

curso;
3) Problemas com conexão à internet ou com dispositivos para acompanhar as aulas.

O(A) aluno(a) que se enquadrar em uma das situações acima e desejar trancar o curso deverá comunicar sua
intenção a um(a) dos(as) teachers da turma, que orientará o(a) aluno(a) sobre o procedimento para formalizar a
solicitação à Unidade de Ensino.

A vaga de todos os alunos e alunas que tiveram o trancamento aprovado fica garantida até o semestre seguinte,

respeitado o limite de dois semestres de trancamento. Ou seja, caso o trancamento seja aprovado, o(a) aluno(a)

deverá retornar ao curso no prazo máximo de 02 (dois) semestres. Para a contagem deste prazo, será

considerado como 1º semestre aquele em que foi formalizado o trancamento.

NÃO são motivos para trancamento de matrícula:

● Aluno começou a trabalhar ou estudar no dia ou no horário do curso;
● Aluno não se adaptou ao formato ou dinâmica do curso;
● Aluno demonstrou desinteresse pelo curso;
● Aluno está com dificuldade / não está indo bem nas atividades ou nas provas;
● Aluno está com problemas pessoais que não se enquadrem no motivo de doença acima.
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ATENÇÃO: Nestes casos acima, o aluno deve escolher entre continuar no curso ou infelizmente deixar o curso. A
cada semestre, temos uma “fila de espera” de candidatos interessados em nosso projeto, ou seja, temos mais
candidatos do que vagas. Sendo assim, estes alunos devem “ceder” sua vaga a alunos que consigam
acompanhar as aulas de forma satisfatória naquele momento.

Existe um prazo para solicitar o trancamento da matrícula?
Sim. O aluno pode solicitar o trancamento da matrícula até a data final de inscrição para o exame. Uma vez que
o aluno tenha sido inscrito para o exame, não pode mais trancar a matrícula.

Quantas vezes o aluno pode trancar sua matrícula durante o curso?
Alunos só podem trancar a matrícula uma única vez durante o período em que estiverem cursando o CPM
Qualify.

Caso o aluno esteja cursando o projeto pela 2ª vez para tentar a 1ª certificação / nova certificação, não poderá
solicitar trancamento caso já tenha trancado a matrícula na 1ª vez em que cursou.

Ao retornar ao curso após o trancamento, o aluno deve passar por algum novo exame de nivelamento?
Alunos de turmas FIRST (B2) devem passar por novo placement test para retornar ao curso caso tenham trancado
matrícula por 1 ou 2 semestres.

Alunos de turmas PET (B1) serão avaliados pela equipe pedagógica do CPM Qualify para verificar a necessidade
de aplicação de um novo placement test.

ABONO DE FALTAS

Até este momento (1º semestre de 2023), não há abono de faltas na CPM.

Como já mencionado, o(a) aluno(a) pode ter, no máximo, 3 faltas ao longo do semestre letivo para que esteja
apto a prestar o exame ao final do curso – o que inclui imprevistos e compromissos importantes. Cabe a ele fazer
o bom gerenciamento de suas faltas!

Contudo, o(a) aluno(a) poderá apresentar justificativas aos(às) teachers a respeito das faltas ocorridas em função
de questões médicas (mediante apresentação atestado médico) ou trabalhos que envolvam datas oficiais
previstas por Lei (dia de eleição, chamadas para exército, etc) para que sejam consideradas caso sua aprovação
fique sujeita a decisão do equipe de gestão do projeto.

CRITÉRIOS PARA MEIA-PRESENÇA

Será considerada meia-presença os casos em que o(a) aluno(a) deixa de acompanhar mais da metade da aula,
seja por ter chegado atrasado(a), seja por ter saído mais cedo por qualquer motivo.

Tem dúvidas sobre este documento?

Converse com os teachers da sua turma ou envie um email para students@cidadaopromundo.org.
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