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PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS SANTANDER UNIVERSIDADES 
2014-2015 
 
 

A Secretaria de Relações Internacionais da Universidade Federal do Espírito Santo – 
UFES, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontram abertas as 
inscrições para a seleção de alunos da UFES para o acesso a 05 (cinco) bolsas 
referentes ao Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades 2014-
2015, edição 2014. Este programa consiste na oportunidade de mobilidade acadêmica de 
qualquer curso pelo período de 01 (um) semestre, no 2° semestre de 2014 ou, 1°ou 2° 
semestre de 2015, em Instituições de Ensino Superior com as quais a UFES mantém 
convênio e que participam do Programa em questão. O bolsista deve utilizar a bolsa 
durante a vigência do contrato, nesse caso até 31/12/2015. 

Artigo 1º. Serão oferecidas 05 (cinco) bolsas, no valor de €3.000,00 (três mil euros) cada, 
pagas pelo Santander Universidades aos estudantes selecionados.   

Artigo 2º. É obrigatória a pré-inscrição do candidato no portal 
www.santanderuniversidades.com.br/bolsas até o dia 11/05/2014. 

Artigo 3º. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente na Secretaria de Relações 
Internacionais (no Prédio da PRPPG, perto da Educação Física, no Campus de 
Goiabeiras desta Universidade), no seu horário de atendimento (09:30h às 12:00h), no 
período de 22/04/2014 a 12/05/2014. 

§ 1. Somente será homologada a inscrição do graduando que atenda aos seguintes 
requisitos: 

1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos e não ter participado de 
nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Santander;  

2. Estar matriculado regularmente em curso de graduação na UFES; 

3. Ter coeficiente de rendimento mínimo 7 (sete) e, no máximo, 2 (duas) reprovações 
até o atual período letivo; 

4. Ter integralizado, no mínimo, 30% (trinta por cento) do currículo previsto para o seu 
curso e não estar no último período; 

§ 2. É vedada mais de uma inscrição por acadêmico, sob pena de não-
homologação das inscrições. 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas


Artigo 4°. Deverão ser entregues, no momento da inscrição, os seguintes documentos:  

1) Ficha de Inscrição, preenchida e assinada, conforme modelo anexo; 

2) Carta de motivação contendo: (i) a razão da participação no intercâmbio e (ii) a 
contribuição esperada para sua formação; 

3) Curriculum Vitæ, segundo modelo anexo; 

4) Histórico escolar atualizado; 

5) Comprovante de matrícula para o semestre letivo 2014/1; 

6) Cópias simples da identidade e do CPF, acompanhadas dos originais; 

7) Cópia da página de identificação do passaporte ou do pedido de agendamento 
do mesmo; 

Parágrafo único – Não será permitida a entrega de documentos após a inscrição. 

Artigo 5°. A análise das inscrições e a seleção serão efetuadas pela Comissão                
Per manente de Internacionalização. 

§ 1. A seleção será realizada em duas etapas: 

PRIMEIRA ETAPA: Seleção dos 15 (quinze) candidatos com maior Coeficiente de 
Rendimento (CR) de acordo com o curso de graduação; 

SEGUNDA ETAPA: Realização de entrevista individual.  

§ 2. A classificação final será estabelecida em função do CR (peso 4), do 
Curriculum Vitæ (peso 2), da carta de motivação (peso 1) e da entrevista (peso 3). 

Artigo 6°. Os alunos devem estar cientes que, de acordo com o item 12.2 dos Princípios 
Gerais do Programa Santander, cederão, no momento de assinatura do Termo de 
Adesão, o direito de uso irrestrito de seu nome, imagem e som de voz, sem qualquer ônus 
para o Santander, para utilização em toda a mídia impressa e digital, por tempo 
indeterminado. 

Artigo 7º. Os trâmites referentes a este edital seguirão o seguinte cronograma: 

 

EVENTO LOCAL DATA 

Lançamento do edital http://internacional.ufes.br/ 22/04/2014 

Pré-inscrição www.santanderuniversidades.com.
br/bolsas 

até 11/05/2014 

Inscrição Secretaria de Relações 
Internacionais 

22/04 a 
12/05/2014 

Divulgação do resultado da 1ª 
etapa 

http://internacional.ufes.br/  19/05/2014 

2ª etapa da seleção (entrevistas) (horário e local a serem divulgados 
posteriormente) 

21/05/2014 

http://internacional.ufes.br/
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
http://internacional.ufes.br/


Divulgação do resultado final http://internacional.ufes.br/ 27/05/2014 

Entrega do termo de adesão Secretaria de Relações 
Internacionais 

até 03/06/2014 

Reunião com selecionados (horário e local a serem divulgados 
posteriormente) 

09/06/2014 

Artigo 8º. Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Relações Internacionais. 

 

 

 
 

Prof.ª Dr.ª Jane Méri Santos 
Secretária de Relações Internacionais 

http://internacional.ufes.br/


ANEXO I 
EDITAL 4/2014/SRI - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO NO PROGRAMA DE BOLSAS 

IBERO-AMERICANAS SANTANDER UNIVERSIDADES- 2014/2015 

 

 

1 – DADOS PESSOAIS:  

Nome: __________________________________________________________________ 

Estado Civil: ___________________ Data de nascimento: ____/____/________ 

CPF: ____________ RG.: ____________ Órgão Exp.: ______ Data: ____/____/________ 

Passaporte:______________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________ 

Bairro: ______________________________________ Cidade: _____________________ 

CEP: _______________ Estado: _____ Tel.: ________________ Cel.: _______________ 

Endereço eletrônico (e-mail): ________________________________________________ 

 

2 – DADOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANDAMENTO: 

Nome do curso: ___________________________________________________________ 

Centro ao qual o curso está vinculado: _________________________________________ 

Início do curso: ____/____/________ Previsão de colação de grau: ____/________ 

 
 

Local: ___________________________, ____de _____________________ de ________ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Candidato 



ANEXO II 

MODELO DE CURRICULUM VITÆ 

1 – DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Telefones:  

Data de nascimento:  

Sexo:  

Estado Civil:  

E-mail:  

2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA 

3 – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CURSOS NÃO-OBRIGATÓRIOS, PARTICIPAÇÃO 
EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E PALESTRAS  

Nome do evento / curso: 

Data e local: 

Carga horária: 

4 – PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Título da pesquisa: 

Orientador: 

Período de realização da pesquisa: 

Obteve bolsa: ( ) sim ( ) não 

Em caso afirmativo, especificar: 

5 – PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE MONITORIA 

Nome da disciplina: 

Orientador: 

Período de realização da monitoria: 

Obteve bolsa: ( ) sim ( ) não 



6 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (ESTÁGIOS ETC.) 

Empresa:  

Local: 

Cargo:   

Período de atuação: 

Atividades desenvolvidas:  

7 – CONHECIMENTO EM LÍNGUAS E EM INFORMÁTICA  

Indicar o nível de conhecimento em línguas (básico, intermediário ou avançado) e os 
conhecimentos em informática mais aplicáveis à sua área de conhecimento. 

8 – INTERESSES PESSOAIS  

9 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Data e assinatura 

 


