
    
  

PROGRAMA TOP ESPAÑA SANTANDER UNIVERSIDADES − EDIÇÃO 2022 

 

EDITAL N.º 01/2022 

 

O presente edital torna público, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), o processo de 

seleção para o Programa Top España Santander Universidades – Edição 2022. 

 

Objetivos do Programa 

Possibilitar a mobilidade internacional de estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação 

e alunos de ensino a distância (EAD) da UCDB, para participarem do Curso de Idioma e 

Cultura Espanhola na Universidade de Salamanca, visando potencializar relações acadêmicas 

entre o Brasil e a Espanha. 

 

Bolsas 

Será concedido, por meio de processo seletivo de candidatos inscritos, um total de 2 (duas) 

bolsas. Estão aptos a participar os alunos da UCDB matriculados regularmente em cursos de 

graduação, pós-graduação e os alunos do EAD.  

 

Benefícios oferecidos aos participantes do Programa 

 Pelo Santander: 

a) 1 (uma) passagem aérea para o trecho Brasil-Espanha (ida) e 1 (uma) passagem aérea 

para o trecho Espanha-Brasil (volta), cujas condições, classes, voos e datas serão 

escolhidos a exclusivo critério do Santander; 

b) Transporte entre Campo Grande e São Paulo (e retorno); 

c) Apólice de seguro de saúde internacional e seguro de vida; 

d) Eventuais tarifas acadêmicas incidentes sob o curso relacionado ao Programa. 

 

 Pela Universidade de Salamanca: 

a) Alojamento para estadia, escolhido e indicado pela Universidade; 

b) Refeições diárias durante a estadia na Espanha, em local previamente escolhido e 

indicado; 

c) Transporte relativo às visitas culturais realizadas no âmbito do Programa; 

d) Fornecimento de agenda das atividades culturais e acadêmicas a serem realizadas no 

âmbito do Programa. 

 

 

 

Condições de participação como candidato 

a) Deve ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do 

artigo quinto do Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406/2002), sendo, ainda, residente 

e domiciliado no território nacional; 



    
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 (dezoito) anos; 

c) Estar regularmente matriculado durante todo o processo de seleção e, também, durante 

todo o período de realização do Programa; 

d) Assumir os gastos não contemplados pelos benefícios do Programa durante a viagem e 

estadia; 

e) Ter um histórico de excelência acadêmica; 

f) Estar, preferencialmente, em situação de vulnerabilidade social; 

g) Estar inscrito obrigatoriamente no Programa Top España 2022, na plataforma de 

bolsas do Santander; 

h) Não podem participar do Programa Top España 2022 aqueles que tenham 

nacionalidade espanhola e/ou que já tenham participado de outro programa de 

mobilidade internacional do Santander (alunos). 

 

Inscrições 

Abertas até o dia 06/02/2023, exclusivamente pelo site: 

https://app.becas−santander.com/pt−BR/program/bolsas−santander−idiomas−santander−top−

espana−2022 

 

Processo seletivo da Assessoria de Relações Internacionais da UCDB 

Documentos prévios 

Os candidatos inscritos deverão encaminhar à Assessoria de Relações Internacionais da 

UCDB (ri@ucdb.br), até 5 (cinco) dias antes (1º/02/2023) do processo de encerramento das 

inscrições, os seguintes documentos (com identificação e assinados): 

 

a) Cópia do Formulário de Inscrição no Programa Top España Santander Universidades 

− Edição 2022; 

b) Documento de ciência do coordenador de curso a respeito da inscrição (Anexo II); 

c) Resumo da pesquisa ou do projeto de extensão desenvolvido na UCDB (somente se 

houver), citando o Programa no qual está inserido, se for o caso (PIBIC, PIBIT, entre 

outros), o nome do curso de graduação no qual se encontra matriculado, o nome do 

projeto do professor ao qual esse projeto se encontra vinculado (se for o caso), e/ou o 

nome do orientador; 

d) Carta de motivação, com, no máximo, 1.500 caracteres com espaços, contendo: 

 Motivo pelo qual essa experiência internacional na Universidade de Salamanca, 

com o Curso de Idioma e Cultura Espanhola, poderá ser importante para a vida 

acadêmica atual e futura (ensino, pesquisa ou extensão) do candidato; 

 Em que medida a mobilidade acadêmica do candidato para essa Universidade 

poderá contribuir para potencializar algum tipo de relação entre essa instituição 

e a UCDB (seja na pesquisa, seja na extensão ou no ensino), bem como quais 

desdobramentos acadêmicos e projetos futuros estarão sujeitos a acontecer; 

e) Currículo Lattes (atualizado);  

https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/bolsas-santander-idiomas-santander-top-espana-2022
https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/bolsas-santander-idiomas-santander-top-espana-2022
mailto:ri@ucdb.br


    
f) Conta corrente ativa, preferencialmente na modalidade universitária, junto ao 

Santander. É considerada conta ativa aquela em que o cliente realizou ou autorizou 

transações como PIX, saque, depósito, pagamento de contas e TED, nos últimos 89 

dias, e/ou tenha investimentos ou empréstimos no Santander vinculados a ela; 

g) Caso seja colaborador da UCDB, o aluno deverá apresentar, adicionalmente, uma carta 

de autorização do gestor imediato, com ciência da Pró-Reitoria da área vinculada 

(Anexo III). 

 

  

Processo seletivo 

a) A seleção dos candidatos será realizada pela Assessoria de Relações Internacionais da 

UCDB, tendo como referência a documentação prévia solicitada e as condições de 

atendimento ao presente edital e aos Princípios Gerais do Programa Top España 

Santander Universidades − Edição 2022; 

b) Além da competência acadêmica (baseada no Currículo Lattes e rendimento escolar da 

UCDB), será atribuído peso aos candidatos estudantes que apresentarem projetos de 

pesquisa ou extensão vinculados entre si, devidamente descritos no Currículo Lattes. 

 

 

 

Cronograma 

 

CRONOGRAMA Data 

a) Abertura das inscrições 12/09/2022 

b) Encerramento das inscrições 06/02/2023 

c) Início das indicações pela UCDB  07/02/2023 

d) Encerramento das indicações pela UCDB 07/03/2023 

e) Data-limite para aprovação da indicação pela UCDB 15/03/2023 

f) Data-limite para envio do Termo de Adesão pela UCDB 22/03/2023 

g) Data-limite para aprovação do Termo de Adesão 29/03/2023 

h) Evento de embarque 04/2023 

 

 

Divulgação dos resultados 

A lista dos candidatos selecionados para participação no Programa Top España Santander 

Universidades − Edição 2022 será divulgada por e-mail e/ou contato telefônico de cada 

componente, assim como no site da Assessoria de Relações Internacionais da UCDB. A 

Assessoria de Relações Internacionais da UCDB não se responsabiliza por problemas técnicos 

apresentados pelo site do Santander durante o período de inscrições e/ou se o candidato não 

tem acesso aos resultados encaminhados pelos meios acima relacionados. O prazo para 

possíveis recursos será de 2 (dois) dias após a data de divulgação no site da Cooperação 

Internacional da UCDB. 

 



    
 

Recursos 

Pedidos de recurso, entendidos como pedidos de reconsideração do resultado, acrescidos de 

justificativas e/ou explicações que possam contribuir para um novo exame, serão aceitos 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 I. Não serão aceitos recursos em outro 

formato. Recursos apresentados após esse prazo não serão considerados.  

 

 

Disposições Finais 

Ao realizar a inscrição no presente processo seletivo o estudante manifesta livre, informada e 
inequívoca ciência referente ao tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, 
incluindo o uso e divulgação de nome, imagem e voz, garantido o integral cumprimento das 
disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018), e que os dados e as 
informações ora fornecidos serão compartilhados com terceiros para fins de cumprimento da 
finalidade a que se propõe o presente Edital. 
 

 

Casos omissos 

Casos omissos neste edital serão analisados pela Assessoria de Relações Internacionais. 

 

 

Campo Grande, MS, 21 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Prof. Dr. Cristiano Marcelo Espinola Carvalho  

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 



    
 

ANEXO I: 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

À ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DOM BOSCO 

Referente ao Edital n.º 01/2022 

 

Prezados Senhores, 

Eu, ____________________________________, candidato(a) do processo seletivo   

para  o  Programa  Top España Santander Universidades, CPF n.º __________________,  

RA ________________ na Universidade Católica Dom Bosco, venho, por  

meio deste, apresentar o seguinte recurso*: 

 

1) Motivo do recurso (indique qual 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(a) aluno(a) 

Campo Grande, MS, _____ de ___________ de 202_ 

 

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



    
 

ANEXO II: 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA DO COORDENADOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

 

 

Eu, ______________________________________________, coordenador(a) do curso de 

graduação em ________________________________________, informo que estou ciente da  

candidatura  do(a) estudante ________________________________________________, RA 

___________________, ao PROGRAMA TOP ESPAÑA − SANTANDER 

UNIVERSIDADES, EDITAL N.º 01/2022. 

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Campo Grande, MS, _____ de ___________ de 202_ 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Coordenador(a) do curso de graduação 

(Assinatura e carimbo) 



    
 

ANEXO III: 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA DO GESTOR 

 

 

 

Eu, ______________________________________________, gestor(a) de área da 

UCDB_____________________________________, informo que estou ciente da  

candidatura  do(a) colaborador(a) 

_________________________________________________, RF___________________, ao 

PROGRAMA TOP ESPAÑA − SANTANDER UNIVERSIDADES, EDITAL N.º 01/2022. 

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Campo Grande, MS, _____ de ___________ de 202_ 

 

 

 

  

Gestor(a) da Área       Pró-Reitor(a) 

         (Assinatura e carimbo)                                                        (Assinatura e carimbo) 

 


