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FAQ 
Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação 

Santander Universidades 
Chamada 008_2017 para Preenchimento das Vagas Remanescentes 

 
 
1– Quem pode participar? 
 
Alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFMG e que tenham 
realizado a inscrição prévia no site ou aplicativo do Santander Universidades, 
encerrada no dia 09 de junho de 2017, conforme indicado no próprio site do Programa.  
 
A relação de cursos contemplados está disponível no Anexo I da Chamada 008_2017. 
 
 
2– Quais são os benefícios para os aprovados?  
 
O estudante aprovado receberá bolsa do Banco Santander no valor total de € 3.000,00 
(três mil euros), que será pago em moeda nacional. O valor em reais poderá variar 
dependendo do câmbio no momento do pagamento da bolsa. 
 
 
3 - A DRI irá complementar o valor do benefício? 
 
A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) não concederá qualquer apoio financeiro 
ou complementação à bolsa recebida pelo estudante selecionado. 
 
 
4 - O que eu preciso para me candidatar?  
 

 Ter mais de 18 anos de idade no momento da inscrição. 
 Ser brasileiro nato ou naturalizado. 
 Ter completado no mínimo 20% (vinte por cento) da carga horária total do 

seu curso, até a data da inscrição. 
 

Observação: Aqueles alunos que tenham realizado a reopção de curso 
deverão ter cumprido o mínimo de 20% (vinte por cento) da carga horária 
total de seu curso atual. Em hipótese alguma, será aceita a somatória de 
carga horária cumprida em ambos os cursos. 
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 Comprovar proficiência na língua espanhola, por meio de certificado, 
exame, declaração ou atestado, conforme o item da Chamada 
“Procedimentos para Submissão de Candidatura”.  

 Não estar respondendo a processo administrativo disciplinar no âmbito 
da UFMG. 

 Não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional 
promovido pelo Grupo Santander.  

 Possuir conta corrente ativa no Banco Santander, na modalidade 
universitária, com a mesma titularidade inscrita no Programa. 

 
ATENÇÃO! 5 – Não tenho exame internacional de proficiência linguística em 
espanhol. Posso participar assim mesmo? 
 
Sim. Serão aceitos certificados, declarações, atestados, históricos escolares e 
comprovantes de matrícula em cursos regulares de língua espanhola.  
 
 
6 - Onde e como posso me inscrever?  
 
As inscrições deverão ser realizadas da seguinte maneira: 
 

(1) No Portal Minha UFMG, no período de 01 a 04 de julho de 2017, por 
meio do link https://portal.grude.ufmg.br.  
 
Importante! Para participar da seleção, o candidato deverá ter realizado 
inscrição prévia junto ao Santander Universidades, encerrada na data 
limite de 09 de junho de 2017, conforme indicado no próprio site do 
Programa. 
 

 
ATENÇÃO! 7 – Haverá arguição oral?   
 
Não. Neste processo seletivo será feita a análise do currículo (experiência acadêmica e 
profissional) do candidato, além da carta de intenção/proposta acadêmica. 
 
Neste caso, o candidato deverá acessar o Portal Minha UFMG e preencher 
corretamente o “Formulário de Inscrição”, no período de 01 a 04 de julho de 2017, 
devendo, para isso: 
 

 Completar, no “Formulário de Inscrição”, os quadros referentes à carta 
de intenção/proposta de intercâmbio e ao currículo.  

 Redigir a carta de intenção/proposta de intercâmbio em língua 
espanhola, conforme Anexo II desta Chamada. 

https://portal.grude.ufmg.br/
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 Redigir os campos destinados ao currículo (experiência acadêmica e 
experiência profissional) em língua portuguesa. 

  
 
8 - Quantos estudantes serão selecionados para a mobilidade?  
 
Serão selecionados até 05 (cinco) estudantes. 
 
 


