
 

 

PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 

SANTANDER UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 2016 

CHAMADA 002-2016 

ERRATA 

A DRI torna pública a seguinte errata referente à Chamada 002-2016, referente ao Programa 

de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação Santander Universidades – Edição 

2016. 

 

2.1 Estudantes de graduação da UFMG regularmente matriculados nos cursos indicados no 

Anexo I “Instituições e cursos”. 

ONDE SE LÊ: “Estudantes de graduação da UFMG regularmente matriculados nos cursos 

indicados no Anexo I “Instituições e cursos.”. 

LEIA-SE: “Estudantes de graduação regularmente matriculados nos cursos da UFMG.”. 

 

5 - DAS INSTITUIÇÕES ANFITRIÃS, DOS CURSOS, DAS VAGAS E DO PERÍODO DE INTERCÂMBIO 

5.1 A relação das instituições anfitriãs e dos cursos, constam do Anexo I desta Chamada. 

ONDE SE LÊ: “DAS INSTITUIÇÕES ANFITRIÃS, DOS CURSOS, DAS VAGAS E DO PERÍODO DE 

INTERCÂMBIO 

5.1 A relação das instituições anfitriãs e dos cursos, constam do Anexo I desta Chamada”. 

LEIA-SE: “DAS INSTITUIÇÕES ANFITRIÃS  

5.1 A relação das instituições anfitriãs consta do Anexo I desta Chamada”. 

 

8.3 Uma vez feita a inscrição, de acordo com os itens 8.1 e 8.2 desta Chamada, o candidato 

deverá enviar e-mail para o endereço ccpi@dri.ufmg.br, com o assunto “Programa Santander – 

Bolsas IBERO-AMERICANAS – [NOME DO CANDIDATO]”, entre os dias 10 e 14 de junho de 

2016, incluindo como anexos os seguintes documentos: 

a) Formulário de inscrição no Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades – 

Edição 2016, disponível no site do Santander Universidades, o qual deverá ser impresso no 

momento em que o candidato realizar a inscrição prévia. 

ONDE SE LÊ: “a) Formulário de inscrição no Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander 

Universidades – Edição 2016” 

LEIA-SE: “a) Formulário de inscrição no Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander 

Universidades – Edição 2016” 



 

 

8.4 O candidato deverá produzir um vídeo, em espanhol, de até 01 (um) minuto de duração, 

manifestando e justificando seu interesse em realizar a mobilidade na universidade 

pretendida. O vídeo deve ser disponibilizado à DRI, entre os dias 10 e 14 de maio de 2016, da 

seguinte maneira: 

ONDE SE LÊ: “O vídeo deve ser disponibilizado à DRI, entre os dias 10 e 14 de maio de 2016”. 

LEIA-SE: “O vídeo deve ser disponibilizado à DRI, entre os dias 10 e 14 de junho de 2016”. 

 

ANEXO I 

Das instituições anfitriãs e dos cursos 

ONDE SE LÊ: “Das instituições anfitriãs e dos cursos” 

LEIA-SE: “Das instituições anfitriãs” 

 

Recomenda-se ao candidato verificar o sítio eletrônico da universidade à qual o estudante 

pretende candidatar-se antes de realizar inscrição, a fim de verificar sobre os cursos 

oferecidos. Para seu próprio interesse, o candidato deverá ainda, verificar se os cursos 

disponíveis nas instituições anfitriãs possuem afinidade de área, semelhantes àquelas 

ofertadas na UFMG. 

ONDE SE LÊ: “Recomenda-se ao candidato verificar o sítio eletrônico da universidade à qual o 

estudante pretende candidatar-se antes de realizar inscrição, a fim de verificar os cursos 

oferecidos. Para seu próprio interesse, o candidato deverá ainda, verificar se os cursos 

disponíveis nas instituições anfitriãs possuem afinidade de área, semelhantes àquelas 

ofertadas na UFMG”. 

LEIA-SE: “Recomenda-se ao candidato verificar o sítio eletrônico da universidade à qual o 

estudante pretende candidatar-se antes de realizar inscrição, a fim de obter informações sobre 

os cursos oferecidos. Para seu próprio interesse, o candidato deverá ainda, conferir se os 

cursos disponíveis nas instituições anfitriãs possuem afinidade de área, semelhantes àquelas 

ofertadas na UFMG”. 
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