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FAQ 
Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação 

Santander Universidades 
Chamada 007_2017 

 
 
1– Qual o seu objetivo do Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de 
Graduação- Santander Universidades? Para quem o Programa é direcionado? 
O programa existe para promover o intercâmbio científico e cultural entre a UFMG e demais 
instituições de ensino participantes. Para o aluno de graduação, é uma forma de obter uma 
experiência acadêmica internacional que integrará seu Currículo e Histórico Escolar. 
 
O Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação Santander 
Universidades é voltado para alunos de graduação da UFMG regularmente matriculados nos 
cursos da Universidade.  
 
2– Quais são os benefícios para os aprovados? Para que existe esse benefício?  
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. 
 
O benefício existe para auxiliar os estudantes a arcarem com as despesas necessárias para sua 
participação no programa, tais como: taxas da universidade, incluindo matrícula, transporte, 
alojamento, refeições, seguro saúde e de vida internacionais e gastos adicionais.  
 
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– Quantos estudantes serão selecionados para a mobilidade?  
Serão selecionados até 07 (sete) estudantes. 
 
5– Quando a mobilidade deverá ser realizada? Por quanto tempo ocorrerá? 
O período para realização da mobilidade será de 01 (um) semestre acadêmico, entre janeiro e 
julho de 2018. É possível que haja diferença na data de início ou término da mobilidade 
quando comparado ao calendário letivo da UFMG. 
 
6– Gostaria de fazer a inscrição para uma instituição que não está presente no ANEXO I da 
Chamada. Isso é possível, mesmo se a instituição estiver relacionada no site do Santander 
Universidades?  
Não é possível, pois as instituições que constam no ANEXO I da Chamada 007_2017 são 
aquelas que possuem convênio vigente com a UFMG e estão de acordo em receber os 
estudantes aprovados por esta Universidade, no âmbito do referido Programa. 
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7– É possível me inscrever em um mestrado ou doutorado nas universidades que estão 
disponíveis no ANEXO I, no âmbito do Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes 
de Graduação? 
Não é possível. O público alvo desta chamada são alunos de graduação da UFMG e as vagas 
apresentadas no Anexo I são para cursos de graduação. 
 
8– Onde posso me inscrever?  
 
As inscrições deverão ser realizadas em duas etapas distintas, junto ao Santander 
Universidades e junto à DRI, da seguinte maneira: 
 

(1) No aplicativo Santander Universitário ou no endereço eletrônico do Programa 
de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação Santander 
Universidades, até 09 de junho de 2017, por meio do link 
www.santanderuniversidades.com.br/bolsas.  
 
(2) No Portal Minha UFMG, no período de 01 de junho a 11 de junho de 2017, por 
meio do link https://portal.grude.ufmg.br.  
 
 

9– O que eu preciso para me candidatar? 
 

(1) Ter mais de 18 anos de idade no momento da inscrição. 
(2) Ter completado no mínimo 50% (cinquenta por cento) da carga horária total do 
seu curso atual, até a data da inscrição. Ter créditos a fazer depois de retornar à 
UFMG após o término do período da mobilidade. 
(3) Estar cursando, no mínimo, o 5º semestre do atual curso da UFMG no qual está 
matriculado, ou seja, ter número de matrícula na UFMG anterior ou igual ao 1º 
semestre de 2015. 
(4) Comprovar proficiência na língua espanhola, por meio de certificado ou exame 
requerido na Chamada 07-2017_Santander, conforme o item “Procedimentos para 
Submissão de Candidatura”.  
(5) Não estar respondendo a processo administrativo disciplinar no âmbito da 
UFMG. 
(6) Não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional 
promovido pelo Grupo Santander.  
(7) Não ter participado ou estar em processo de seleção, nem ter sido selecionado 
ou ter confirmado participação em nenhum programa de mobilidade internacional 
promovido pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI), desde janeiro de 2016 
até julho de 2017. 
(8) Possuir conta corrente ativa no Banco Santander, na modalidade universitária, 
com a mesma titularidade inscrita no Programa.  

 
Observação 1: Não serão aceitas inscrições dos candidatos que não tiverem preenchido 
previamente o formulário no site do Santander Universidades. 
 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
https://portal.grude.ufmg.br/


 

3 
 

Observação 2: Não serão aceitas inscrições dos candidatos que não tiverem preenchido o 
formulário de inscrição no Portal Minha UFMG. 
 
Observação 3: É inelegível, e não poderá se candidatar, o aluno que estiver com trancamento 
total de matrícula na época das inscrições para as mobilidades de que tratam esta Chamada. 
 
 
10– Como faço para submeter minha candidatura em cada uma das 2 etapas da inscrição?  
 
Na etapa do Santander: 

(1) Inscrever-se no aplicativo Santander Universitário ou no endereço eletrônico 
do Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação 
Santander Universidades, por meio do link 
www.santanderuniversidades.com.br/bolsas, até o dia 09 de junho de 2017.  

 
Na etapa da UFMG: 

(2) Preencher corretamente o “Formulário de Inscrição” que estará disponível no 
portal Minha UFMG, entre os dias 01 de junho de 2017 a 11 de junho de 2017, 
devendo, para isso: 

(2.1) Candidatar-se a somente 01 (uma) instituição de ensino participante 
do programa que trata esta Chamada e que está listada no ANEXO I.  
(2.2) Completar, no “Formulário de Inscrição”, os quadros referentes ao 
currículo e à proposta acadêmica. (A documentação comprobatória do 
currículo, caso o aluno tenha sido aprovado para a segunda etapa, deverá 
ser apresentada à Comissão Examinadora, no ato da arguição oral.) 

(3) Inserir um dos certificados ou exames de proficiência linguística listados 
abaixo e que estejam dentro do prazo de validade: 

(3.1) Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira (DELE), nível B1 
(mínimo). 

(3.2) Exame de Espanhol do CENEX-FALE, mínimo de 80 pontos. 
(3.3) Certificado de Español Lengua y Uso (CELU), nível Intermediário ou 

Avançado. 
(3.4) O candidato que seja falante nativo de língua espanhola deve apresentar 
uma declaração de próprio punho, datada e assinada, atestando sua 
proficiência. 

(4) Inserir o comprovante da inscrição realizada no aplicativo Santander 
Universitário ou no endereço eletrônico do Programa de Bolsas Ibero-
Americanas para Estudantes de Graduação Santander Universidades. 

 
Observação: Os dois documentos requeridos (Certificado de proficiência e Comprovante de 
Inscrição no Santander Universidades) devem ser anexados em um arquivo único, em formato 
JPG ou PNG.  O sistema aceita somente o upload de um arquivo. Uma opção para submeter o 
arquivo é fazer uma cópia dos documentos solicitados, utilizando-se, por exemplo, a tecla print 
screen do teclado e, posteriormente, colar as cópias de cada um dos documentos, em um 
programa como o Paint Brush, formando, assim, o arquivo único. 
 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas

