
 

PROGRAMA SANTANDER UNIVERSIDADES - BOLSAS IBERO-AMERICANAS E LUSO-BRASILEIRAS 
CHAMADA 003 – 2015 

 
 

A Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) torna pública esta 

chamada de seleção de estudantes de graduação da UFMG para a realização de intercâmbio internacional, no 

âmbito do Programa Santander Universidades – Bolsas Ibero-Americanas e Luso-Brasileiras, conforme as 

disposições a seguir estabelecidas. 

 

OBJETIVO 

 
Promover o intercâmbio científico e cultural entre a Universidade Federal de Minas Gerais e instituições 

estrangeiras parceiras da Argentina, Espanha, México e Portugal, proporcionando a estudantes de graduação da 

UFMG uma experiência acadêmica internacional que integrará seu Curriculum e Histórico Escolar. 

 

BENEFÍCIOS E CUSTOS 

 

O Banco Santander concederá: 

 15 (quinze) bolsas Ibero-Americanas no valor de €3.000,00 (três mil euros) cada uma, convertidas para 

R$9.624,60 (nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) conforme a cotação do valor 

de venda do Euro publicada pelo Banco Central do Brasil no dia 02 de março de 2015.  

 05 (cinco) bolsas Luso-Brasileiras no valor de €3.300,00 (três mil e trezentos euros) cada uma, convertidas 

para R$10.587,06 (Dez mil, quinhentos e oitenta e sete reais e seis centavos) conforme a cotação do valor 

de venda do Euro publicada pelo Banco Central do Brasil no dia 02 de março de 2015.  

 

As bolsas deverão ser utilizadas para cobrir as despesas de um semestre letivo, referentes à retirada de visto, 

deslocamento, seguro saúde, alimentação, moradia e eventuais taxas administrativas. 

 

OBSERVAÇÃO: A UFMG não concederá auxílio financeiro adicional ao do Banco Santander. 

 

REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

 

O aluno deverá: 

 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos; 

 Inscrever-se no site do Santander Universidades para a modalidade de bolsa escolhida;  

 Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da UFMG; 

 Ter concluído, com aprovação, pelo menos 20% dos créditos necessários para integralização curricular 

(Art. 9.1 da Resolução do CEPE 03/2012) do atual curso da UFMG no qual está matriculado; 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
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 Comprovar, no ato de inscrição, o nível de proficiência em língua estrangeira solicitado pela instituição 

de destino, conforme especificado no Anexo “Universidades, Proficiência, Cursos e Vagas”.  

 Comprometer-se a realizar o intercâmbio, tendo ciência de que a desistência do mesmo terá privado 

outros estudantes da mesma oportunidade. 

 

Não poderão se inscrever ou participar do Programa Santander Universidades: 

 Estudantes que estiverem afastados das atividades da UFMG para a realização de qualquer intercâmbio 

internacional da DRI; 

 Estudantes que estiverem com trancamento total de matrícula no período das inscrições para o 

Programa Santander Universidades; 

 Estudantes que já receberam bolsa para participação em outros programas de intercâmbio da DRI, 

incluindo o Programa Santander Universidades; 

 Estudante que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar no âmbito da UFMG. 

 

SUBMISSÃO DE CANDIDATURA 

 
Preencher o Formulário de Inscrição e, em seguida, enviar para o e-mail programasdriufmg@gmail.com 

candidatura com assunto “Programa Santander - Bolsas Ibero-Americanas OU Luso-Brasileiras – [NOME DO 

CANDIDATO]”, contendo a seguinte lista de documentos: 

1. Comprovante de inscrição gerado no site do Santander Universidades; 

2. Comprovação de proficiência linguística de acordo com as exigências da instituição de destino, disponível 

no Anexo “Universidades, Proficiência, Cursos e Vagas”; 

3. Histórico Escolar atualizado e emitido pela Seção de Ensino (não será aceito histórico retirado do SIGA); 

4. Comprovante de matrícula emitido pela Seção de Ensino (não será aceito comprovante retirado do SIGA); 

5. Carta de motivação em português, argumentando sobre os benefícios da mobilidade internacional na 

instituição escolhida e apresentando proposta de contribuição à UFMG quando retornar do intercâmbio 

(máximo de duas páginas);  

6. Curriculum vitae, constando experiências acadêmicas e profissionais, podendo ser exigida a qualquer 

momento a comprovação das mesmas; 

7. Comprovante de Assistência Estudantil da FUMP (níveis I, II e III) válido, caso haja. 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/4mQ3K1MfIk
mailto:programasdriufmg@gmail.com
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
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O candidato deverá estar ciente de que: 

 Não serão aceitos em hipótese alguma comprovantes de matrícula e históricos retirados do SIGA, além de 

históricos que não contenham as notas, conceitos e RSG do semestre 2014/2. 

 Todos os documentos deverão estar legíveis. A falta de qualquer um dos documentos implicará a 

eliminação do candidato. 

 Cada aluno poderá candidatar-se a somente 01 (uma) instituição. 

 Ao inscrever-se para esta chamada, o aluno declara que todas as informações fornecidas para 

candidatura são verdadeiras e confirma conhecimento sobre todos os compromissos implicados na 

chamada/programa para qual está se candidatando. 

 

SELEÇÃO 

 

A seleção será dividida em duas etapas: 

1. Primeira Etapa (Eliminatória): análise da documentação e dados dos candidatos inscritos. Serão 

convocados para a segunda etapa, por ordem de classificação na primeira etapa e respeitada a 

distribuição de vagas especificada no Anexo I, um número de candidatos correspondente a 02 (duas) 

vezes o número de vagas ofertadas, conforme descrito no Anexo I. 

2. Segunda Etapa (Classificatória): arguição oral dos estudantes selecionados na primeira etapa, na língua do 

país de escolha, por uma Comissão Avaliadora. 

Serão utilizados os seguintes critérios: 

 Cumprimento das normas desta chamada; 

 Proposta acadêmica para o intercâmbio; conhecimento sobre a instituição estrangeira; conhecimento e 

capacidade de divulgação da UFMG no exterior; benefícios acadêmicos e pessoais trazidos pelo 

intercâmbio; contribuição à UFMG quando retornar do intercâmbio; conhecimentos relacionados ao 

curso do candidato na UFMG. 

 Desempenho e experiências acadêmicas 

 Condição socioeconômica vulnerável 
 

CRONOGRAMA 

 

Inscrição na DRI pelo e-mail 
programasdriufmg@gmail.com 

DE 22 a 29 DE MAIO ATÉ AS 23H59 

Divulgação dos aprovados na primeira etapa e escala 
de entrevistas na página da DRI 

ATÉ 10 DE JUNHO 

Divulgação dos aprovados na segunda etapa na pagina 
da DRI 

A PARTIR DE 22 DE JUNHO 

 
 
 
 

mailto:programasdriufmg@gmail.com
https://www.ufmg.br/dri/
https://www.ufmg.br/dri/
https://www.ufmg.br/dri/
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OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO SELECIONADO 

 

 Abrir conta corrente no Banco Santander até o dia 15 de junho; 

 Manter a DRI atualizada sobre suas informações de contato e estar atento ao site, assim como ao e-mail 

utilizado para comunicação com a DRI; 

 Entregar à DRI o Termo de Adesão do Banco Santander preenchido e assinado; 

 Arcar com os custos de hospedagem, alimentação, transporte e seguro-saúde relativos ao período do 

intercâmbio, bem como com outras despesas eventuais; 

 Após receber a Carta de Aceite, providenciar a solicitação de visto e contratar seguro-saúde de ampla 

cobertura que inclua, pelo menos, assistência médica por acidente e enfermidade, e repatriação, 

apresentando comprovante da contratação à DRI; 

 Preencher o Formulário de Afastamento e Plano de Atividades, obter assinatura do Colegiado de 

Graduação em ambos os documentos e entregar uma via de cada à DRI, mantendo cópias no colegiado e 

consigo durante todo o intercâmbio; 

 Cursar o mínimo de 12 créditos em atividades acadêmicas; 

 Atualizar o Plano de Atividades em caso de qualquer alteração na seleção de disciplinas e enviar novo 

plano à DRI; 

 Observar o regulamento das instituições estrangeiras anfitriãs e zelar pelo decoro acadêmico; 

 Retornar à UFMG para cursar no mínimo um semestre letivo após o intercâmbio; 

 Responder os questionários de Avaliação de Intercâmbio e Guia Prático fornecidos pela UFMG até 30 

(trinta) dias após o fim do intercâmbio; 

 Participar de atividades promovidas pela DRI ou colegiado de curso quando convocado. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 É recomendável que o candidato já agende a solicitação de passaporte ao se inscrever para esta 

chamada. A DRI não emitirá declaração para passaporte de urgência. 

 A DRI poderá alterar prazos e datas de divulgação de resultados em virtude de procedimentos internos e 

administrativos. 

 O aceite do aluno cabe inteiramente à instituição estrangeira, não estando garantido após aprovação na 

seleção da DRI.  

 Em caso de desistência por parte do candidato após a divulgação do resultado da segunda etapa, não será 

permitida a convocação de excedentes, em conformidade com determinação do Banco Santander. 

 O prazo para interposição de recurso contra o resultado da primeira etapa ou contra o resultado final do 

Processo Seletivo é de 03 (três) dias corridos contados a partir da data de divulgação do resultado que 
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motiva a interposição de recurso. Os eventuais pedidos de recurso deverão ser encaminhados através do 

e-mail: recursos@dri.ufmg.br. 

 

 Os casos omissos nesta chamada serão dirimidos pela Diretoria de Relações Internacionais da UFMG. 

 

CONTATO E INFORMAÇÕES 

 

Para questões não contempladas nesta chamada, entrar em contato pelo e-mail: programasdriufmg@gmail.com 

Página da DRI: www.ufmg.br/dri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursos@dri.ufmg.br
mailto:programasdriufmg@gmail.com
http://www.ufmg.br/dri
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ANEXO I – UNIVERSIDADES, PROFICIÊNCIA, CURSOS E VAGAS 

 

BOLSAS IBERO-AMERICANAS 

ARGENTINA 

1. Universidad Nacional del Litoral 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE - 

intermediário. 

Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências do Estado, Filosofia, Geografia, 

Gestão de Serviços de Saúde, Historia, Letras/Espanhol e Música. 

Vagas: 05 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: março de 2016 a julho de 2016 

 

ESPANHA 

2. Universidad de Granada 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de 

conhecimento de Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference 

for Languages”: B1, B2, C1 ou C2 

Cursos: Administração, Antropologia, Arquivologia (Información y Documentación), Artes Visuais, Ciências 

Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Comunicação Social (Comunicación Audiovisual y 

Publicidad), Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, Controladoria e Finanças, Direito, 

Filosofia, Geografia, Gestão Pública, História, Letras/Espanhol, Licenciatura em Educação do Campo, 

Licenciatura Intercultural Indígena, Música (Historia y Ciencias de la Música), Pedagogia, Psicologia e 

Turismo. 

Vagas: 03 (três) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2016 a julho de 2016 

 

3. Universidad de Salamanca 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 70%, ou comprovação de 

conhecimento de Espanhol em um dos seguintes níveis do “Common European Framework of Reference 

for Languages”: B1, B2, C1 ou C2 

Cursos: Administração, Arquivologia, Artes Visuais, Ciências Socioambientais, Ciências Biológicas, Ciências 

Econômicas, Ciências Sociais, Cinema de Animação e Artes Digitais (Comunicación Audiovisual), Direito, 

Enfermagem, Filosofia, Fisioterapia, Geografia, Gestão Pública, História, Licenciatura em Educação do 

Campo, Licenciatura Intercultural Indígena Pedagogia, Psicologia e Turismo. 

Vagas: 02 (duas) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2016 a junho de 2016 
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MÉXICO 

4. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Proficiência linguística exigida: Exame de Espanhol do CENEX-FALE – mínimo 60 pontos ou DELE - 

intermediário. 

Cursos: Administração, Artes Visuais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, 

História, Letras/Espanhol (Literatura Hispanomexicana), Licenciatura em Educação do Campo, 

Licenciatura Intercultural Indígena, Música, Pedagogia, Psicologia e Turismo. 

Vagas: 05 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: janeiro de 2016 a maio de 2016 

 

 

BOLSAS LUSO-BRASILEIRAS 

PORTUGAL 

1. Universidade de Coimbra 

Cursos: Ciências Econômicas, Direito, Letras/Grego, Letras/Latim, Letras/Português, Licenciatura em 

Educação do Campo, Licenciatura Intercultural Indígena, Psicologia, Pedagogia e Teatro. 

Vagas: 05 (cinco) vagas com duração de um semestre acadêmico cada uma. 

Período: fevereiro de 2016 a julho de 2016 

 

 

 

Fábio Alves da Silva Júnior  

Diretor  

Diretoria de Relações Internacionais - DRI  

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG  

20 de maio de 2015 


