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DIRETORIA DE PESQUISA 
ASSESSORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 
 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA FÓRMULA DE BOLSAS DE 
MOBILIDADE INTERNACIONAL SANTANDER UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 2016 

 
 

Abaixo seguem os nomes selecionados (em ordem alfabética) para o Programa de Bolsas Mobilidade 
Internacional Santander Universidades – Edição 2016: 
 

NOME CURSO CAMPUS 

Rafaella Oliveira de Azevedo Direito Cabo Frio 

Isabela Venegas Claassen Gestão de Recursos Humanos Niterói 

 

Parabenizamos os alunos selecionados! 
 

A Universidade Estácio de Sá – RJ (UNESA) recebeu duas bolsas para seus alunos. Recebemos 
inscrições de 217 alunos para o Processo Seletivo. 
 

Gostaríamos ainda de esclarecer como foi o processo de seleção: 
 

1) Análise dos CR's (coeficientes de rendimento) dos alunos inscritos no site do Santander e no 
formulário interno da Estácio (Edital Interno lançado em agosto); 
 

2) Para os alunos de melhor CR, verificou-se se toda a documentação foi enviada via e-mail, 
conferindo-se assim as informações fornecidas através do histórico escolar desses alunos; 
 

3) Análise da documentação enviada via e-mail sobre as condições econômico‐sociais pela renda, ou 
pelo Ensino Médio, ou pela bolsa/auxílio na UNESA; 
 

4) Com base nas vagas disponibilizadas para UNESA, os alunos foram selecionados, e uma primeira 
lista de dois alunos foi gerada; 
 

5) Após a desistência de alguns alunos, os alunos classificados logo em seguida eram selecionados.  
 

Vale alertar a todos que muitos alunos provavelmente perderam a chance de aprovação por vários 
motivos, dentre eles citamos: 

 Não envio da documentação por e-mail; 

 Ausência da oferta do curso de graduação do aluno, na Instituição escolhida; 

 Alunos no primeiro período (sem coeficiente de rendimento), ou no último ano de graduação; 

 Envio do histórico não oficial (print de tela do SIA); 

 Não comprovação da condição econômico-social; 

 Informações lançadas de forma incorreta no formulário Google Docs. 
 

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos, 
 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2016 
 

Rafael Mario Iorio Filho 
Assessoria de Cooperação Internacional 

international@estacio.br 


