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DIRETORIA DE PESQUISA APLICADA 

ASSESSORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - EDITAL Nº 01/2015 
 
 
 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-
AMERICANAS SANTANDER UNIVERSIDADES 2015 

 
 

A ESTÁCIO torna público o edital de inscrição e seleção de alunos para candidatar-se ao 
Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades 2015. Através do presente 
edital, pretende-se selecionar alunos de graduação de todas as Unidades da Rede Estácio 
nos estados brasileiros para realização de disciplinas em universidades conveniadas. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
A Estácio, em atenção ao Convênio firmado com o Banco Santander (Brasil) S/A, 
estabelece neste ato os pré-requisitos básicos de candidatura e os critérios de seleção para o 
preenchimento de 10 (dez) vagas de bolsa de estudo concedidas pelo Programa de Bolsas 
Ibero-Americanas Santander Universidades 2015. 
 
1.1 Voltado para estudantes de graduação, o Programa envolve universidades dos seguintes 
países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México, Peru, Portugal, Porto Rico e 
Uruguai - as quais firmarão convênio específico com o Banco Santander. 
 
2. DAS ÁREAS CONTEMPLADAS  
 
São contemplados nessa chamada, alunos de graduação de todas as áreas de conhecimento 
presentes na Instituição de Ensino internacional. 
 
3. DA BOLSA  
 
3.1 Serão disponibilizadas 10 (dez) cotas de bolsas, que beneficiarão alunos de cursos de 
graduação com desempenho acadêmico destacado. 
 
3.2 A bolsa é destinada a realização de um semestre acadêmico no ano de 2015/2016, em 
Universidades Ibero-Americanas conveniadas participantes do programa.  
 
3.3 A importância das Bolsas concedidas será de € 3.000 (três mil Euros), equivalente a R$ 
9.624,60 (nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) convertidos com 
base na cotação do Euro publicada pelo Banco Central do Brasil, na data de lançamento do 
Programa (02/03/2015), para livre utilização no país de destino, no contexto de seu 
intercâmbio. A responsabilidade pelo pagamento da bolsa é do SANTANDER 
UNIVERSIDADES, devendo o mencionado valor ser creditado em conta corrente (na 
modalidade universitária), aberta e mantida, preferencialmente no Banco Santander (Brasil) 
S/A. 
 
3.4. A bolsa deverá ser usada para estudos nos períodos 2015.2, 2016.1 ou 2016.2. 
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4. DAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS  
 
Dentro do âmbito do Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades, os 
candidatos poderão realizar os cursos exclusivamente nas seguintes Instituições de Ensino 
(que possuem convênios firmados com a ESTÁCIO):  
 

• Universidade do Porto – Portugal 
• Universidade de Buenos Aires (curso de Direito) – Argentina 

 
Caso a ESTÁCIO celebre convênios com outras Instituições no contexto deste Programa de 
bolsas até a data final das inscrições, os alunos serão informados dessa nova possibilidade, e 
poderão mudar sua preferência antes do processo seletivo ser finalizado. 
 
5. DOS REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS 
 
Estão aptos a se candidatarem alunos de graduação cujos nomes constem no Relatório Final 
de Inscritos no Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades, de acordo 
com as exigências mínimas do Programa:  
 

• estar matriculado como aluno regular na ESTÁCIO, atendendo as exigências 
constantes dos Princípios Gerais do Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander 
Universidades;  

• ter integralizado entre 20% e 80% do curso;  

• ter excelência acadêmica verificada através do Coeficiente de Rendimento acumulado 
(CR) igual ou superior a 7,0 (sete); 

• ser brasileiro e maior de 18 anos; 

• não ter participado de nenhum programa de bolsas de estudos de mobilidade 
internacional de iniciativa do Grupo Santander. 
 

 
6.  DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO INTERNA NA ESTÁCIO  
 
O candidato deverá preencher a ficha de inscrição no seguinte formulário em Google Docs: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1aWlFB0CYWa2ZKJZkHM7f5pcOj7wOPzvXLGyCgovpGoQ/viewform?c=0&w=1 

 
Além disso, o candidato deverá preencher formulário específico no site 
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/, imprimi-lo e enviá-lo por e-mail para 
aci.rj@estacio.br, anexando seu histórico oficial completo e atualizado, até a data constante 
no cronograma deste edital. 
 
 
7. OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO ALUNO SELECIONADO 
 

• permanecer regularmente matriculado junto à ESTÁCIO, por toda a duração do 
Programa; 

• concordar em estudar durante o período de vigência da bolsa, com dedicação integral 
na universidade hospedeira, em um programa de estudos aprovado pelas autoridades 
competentes da ESTÁCIO;  

• ter plano de estudo avaliado pela ESTÁCIO e com carga horária compatível com a 
que deveria desenvolver em sua unidade no semestre. A convalidação dos créditos 
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obtidos na universidade hospedeira seguirá as normas vigentes da ESTÁCIO. O aluno 
deverá escolher disciplinas na universidade hospedeira que possam ser aproveitados 
para o seu currículo na ESTÁCIO. O coordenador de curso poderá auxiliar o aluno 
nessa tarefa;  

• assumir todos os gastos necessários para sua respectiva participação no 
PROGRAMA, inclusive gastos com passaporte, visto, transporte, alojamento, seguros 
saúde e de vida, refeições, eventuais tarifas acadêmicas, bem como gastos adicionais 
incorridos pelos cônjuges, dependentes ou ainda eventuais acompanhantes;  

• cumprir com todas as condições e obrigações estabelecidas nos Princípios Gerais do 
Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades; 

• realizar sua estadia e estudos na universidade de destino até o 2º semestre de 2016, 
respeitados os prazos estipulados nos convênios específicos entre a ESTÁCIO e a 
Instituição parceira; 

• entrar em contato com a Instituição estrangeira para todo o procedimento formal de 
matrícula, envio de documentos; 

• divulgar sua experiência para alunos de seu campus de origem, através de palestras ou 
outros tipos de atividade, quando do seu retorno ao Brasil. 
 

 
8. ATRIBUIÇÕES DA ESTÁCIO 
 

• manter o acordo bilateral ou termo de parceria com a Universidade escolhida, com 
equivalência de disciplinas e isenção de taxas acadêmicas;  

• responsabilizar-se pelo repasse do valor da bolsa aos bolsistas contemplados em até 
30 (trinta) dias do pagamento realizado pelo Banco Santander; 
 

8.1 Cabe a ESTÁCIO, entre outras competências:  

• realizar a análise e aprovação dos programas acadêmicos dos cursos que seus alunos 
participarão junto às universidades hospedeiras, bem como realizar a adequação dos 
créditos acadêmicos obtidos pelos alunos, por ocasião da participação em tais cursos 
na universidade hospedeira;  

• verificar se o bolsista adquiriu a apólice de seguro saúde internacional, bem como de 
seguro de vida para cobertura de eventos que possam ocorrer no país da universidade 
hospedeira;  

• providenciar o cancelamento de cobrança de mensalidade na ESTÁCIO, no período 
em que o bolsista estiver em mobilidade. 

 
9. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  
 
A indicação do aluno caberá à Comissão de Seleção especialmente formada para a 
avaliação dos candidatos inscritos. Os critérios para a seleção e a distribuição das bolsas 
considerarão a obrigatoriedade de atendimento aos requisitos especificados no item 5, 
sem exceção, e a disponibilidade de número de vagas nas Instituições de Ensino 
estrangeiras conveniadas. Também será levado em conta o desempenho acadêmico do 
candidato. 
 
 
 
 
10. RESULTADO DA SELEÇÃO 
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A Comissão de Seleção divulgará o resultado até dia 12/06/2015.  
 
 
11. CRONOGRAMA: 
 

PERÍODO ATIVIDADE PREVISTA 

16/04/15 a 10/05/15 

Inscrição na Estácio através do link em 
Google Docs; envio do formulário 
eletrônico preenchido no site do Santander 
Universidades e do histórico escolar 
completo, através de e-mail. 

11/05/15 a 30/05/15 

Análise das candidaturas e envio ao 
Santander dos termos de indicação e 
adesão dos selecionados, assinados pelos 
candidatos. 

Até 12/06/2015 
Divulgação dos resultados finais dos 
aprovados para toda a ESTÁCIO.  

 

 

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2015 
 
 

Ronaldo Mota 
Reitor da Universidade Estácio de Sá 

Luciano Medeiros 
Diretoria de Pesquisa Aplicada 

 
Christiano Bittencourt Machado  

Assessoria de Cooperação Internacional 
 

 


