
 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 

PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS SANTANDER UNIVERSIDADES 

- EDIÇÃO 2018 

 

EDITAL Nº 02/2018 

O presente Edital torna público o Processo de Seleção para o Programa de Bolsas Ibero-

Americanas do Santander Universidades – Edição 2018. 

 

Objetivo 

O programa Bolsas Ibero-Americanas tem como objetivo fundamental, proporcionar a 

mobilidade internacional de estudantes de graduação de instituições de ensino superior 

brasileiras, portuguesas, espanholas, argentinas, chilenas, colombianas, mexicanas, porto-

riquenhas, peruanas e uruguaias, para incrementar a qualidade da formação dos alunos de 

graduação das instituições de ensino superior participantes. 

 

Bolsas 

Serão concedidas por meio de processo seletivo dos candidatos 5 (cinco) bolsas de 

intercâmbio com duração aos estudantes dos cursos de graduação presencial da Universidade 

Católica Dom Bosco, para mobilidade acadêmica em Universidades ibero-americanas 

participantes. 

 

Duração da Atividade 

01 (Um) semestre 

 

Inscrições 

Estão abertas até o dia 12 de setembro de 2018 às 23h59 (horário de Brasília), exclusivamente 

pelo site do Santander Universidades. 

Link: https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/ibero-

americanas.aspx 

  

Poderá se inscrever para o PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS 

SANTANDER UNIVERSIDADES o estudante da UCDB que preencher as condições abaixo: 

 

a) Ser brasileiro (nato ou naturalizado), maior de 18 anos, ter baixa condição econômico-

social e não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido 

pelo Grupo Santander; 

b) Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação presencial da UCDB 

durante todo o processo de seleção e realização do programa; 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/ibero-americanas.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/ibero-americanas.aspx


 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 

c) Estar cursando no mínimo o 2º semestre e no máximo até o antepenúltimo semestre do 

curso durante a data das inscrições;  

d) Ter conhecimento básico a intermediário de Espanhol (leitura, fala e escrita); 

e) Estar em condições de atender às disposições constantes nos “Princípios Gerais do 

PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS SANTANDER 

UNIVERSIDADES”.  

f) Possuir conta corrente ativa no banco SANTANDER. 

 

Seleção 

A seleção de bolsistas será realizada pelo comitê de seleção sob responsabilidade da 

Assessoria de Relações Internacionais da UCDB, tendo como referências o desempenho 

acadêmico do aluno, conhecimento de Espanhol e suas condições de atendimento ao presente 

Edital e aos Princípios Gerais do Programa “Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de 

Graduação” promovidos pelo Grupo Santander. 

 

Critérios da Seleção:  

 

a) Etapa 1:  

Desempenho do rendimento acadêmico do candidato, levando-se em conta as médias 

semestrais.  

 

b) Etapa 2:  

Os candidatos classificados na Etapa 1 serão convocados via e-mail e/ou telefone, para a 

entrevista, além da divulgação na página de Cooperação Internacional da UCDB 

http://site.ucdb.br/cooperacao-internacional/. Para esse fim,  os candidatos devem habilitar 

suas caixas eletrônicas para o recebimento de mensagens do endereço ri@ucdb.br, assim 

como viabilizarem a recepção do contato telefônico.  

 

Na entrevista será analisado, entre outros, o desempenho acadêmico extracurricular, domínio 

do idioma, perfil pessoal e natureza da motivação do candidato. 

 

Os candidatos convocados à entrevista deverão trazer em mãos os seguintes documentos: 

  

a) Originais dos comprovantes acadêmicos extra curriculares, tais como  participação em 

atividades de pesquisa (iniciação científica, grupos de pesquisa, projeto de pesquisa do 

professor, entre outros), em atividades de extensão, em eventos técnico científicos 

(seja como ouvintes ou com apresentação trabalhos científicos), em visitas técnicas, 

em empresas juniores, em estágios extracurriculares, em publicações científicas, em 

mailto:ri@ucdb.br


 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 

palestras ou cursos ministrados, em monitoria acadêmica, em atividades culturais, 

além de comprovantes de prêmios relacionados à vida acadêmica, entre outros). 

 

 

b) Carta de motivação de no máximo 15 linhas* escrita, impressa e assinada, informando 

a importância e o porquê pretende participar desse programa de mobilidade 

acadêmica.  

* a mesma será utilizada durante a entrevista.  

 

a) Termo de Ciência do Coordenador a respeito de sua candidatura nessa edição do 

Programa, conforme modelo contido no Anexo I. 

 

Divulgação dos Resultados  

Será divulgada a lista dos selecionados no site http://site.ucdb.br/cooperacao-internacional/. 

Os alunos selecionados para participação no PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-

AMERICANAS SANTANDER UNIVERSIDADES também serão comunicados por e-mail 

e/ou contato telefônico, com data limite para seu comparecimento na Assessoria de Relações 

Internacionais, comprovando seu interesse nessa participação.  

 

Recursos 

Pedido de recurso, entendido como pedido de reconsideração do resultado, acrescido de 

justificativas ou explicações que possam contribuir para o novo exame, será aceito no prazo 

de até 2 (dois) dias após a data de divulgação dos resultados. O recurso deverá ser entregue 

pessoalmente na Assessoria de Relações Internacionais da UCDB em formulário específico, 

conforme modelo contido no Anexo II. Não serão aceitos recursos em outro formato. 

Recursos apresentados após estes prazos não serão considerados.  

 

  Casos Omissos  

Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Assessoria de Relações Internacionais da 

UCDB. 

Campo Grande, 22 de março de 2018. 

 

 

 

Dr. Cristiano Espindola Carvalho 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Assessoria de Relações Internacionais 

 



 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA DO COORDENADOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

 

 

Eu, ______________________________________________, coordenador do curso de 

graduação em _____________________________________, informo que estou ciente da  

candidatura  do estudante ____________________________________________________, 

RA___________________,  ao PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS 

SANTANDER UNIVERSIDADES, EDITAL nº 02/2018. 

 

Caso o estudante seja selecionado, comprometo-me apoiá-lo na elaboração do plano de 

estudos a ser cumprido na universidade de destino, elegendo especialmente disciplinas que 

possam ser aproveitadas na composição da grade curricular de seu curso de graduação de 

origem e mesmo outras que possam contribuir com o seu desempenho profissional. 

 

 

Campo Grande, _____ de ___________ de 2018 

 

 

 

____________________________________ 

Coordenador do curso de graduação 

(Assinatura e carimbo) 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 

ANEXO II: 

Formulário para Recurso 

 

À ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO 

Referente ao edital nº 02/2018. 

 

Prezados Senhores, 

Eu, ____________________________________________________, candidato(a) do 

processo seletivo para o Programa de Bolsas Santander Universidades, CPF 

nº:__________________, sob a matrícula nº ________________ na Universidade Católica 

Dom Bosco, venho através deste apresentar o seguinte recurso*: 

 

1) Motivo do recurso (indique que item do Edital você considera que foi descumprido) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2) Justificativa fundamentada (diga por que você acha que o item foi descumprido) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3) Solicitação (com base na justificativa acima, apresente o que você pretende que seja 

reconsiderado) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Assinatura do aluno 

 

 

*O limite de linhas deve ser respeitado no ato da solicitação do recurso. 


