
 

 

Programa Bolsas Santander Mundi - UFMG 

FAQ 

1. O valor da bolsa-auxílio é de 4 mil euros. Haverá auxílio adicional? 

A bolsa-auxílio disponibilizada pelo Programa Santander Mundi é de 4 mil euros e não há 
auxílio adicional para a realização do intercâmbio. Conforme os Princípios Gerais do 
Santander Bolsas, os alunos contemplados deverão assumir toda e qualquer despesa 
necessária para a participação no programa (transporte, alojamento, seguros saúde e de 
vida, refeições, etc). 

2. Proficiência: 

2.1 Quais são os exames de proficiência aceitos?  

Para a seleção interna da UFMG, será aceito exame de proficiência válido e reconhecido 
internacionalmente, conforme a língua da universidade de destino. Após o resultado, o 
candidato deverá confirmar com a universidade de destino qual o exame de proficiência 
aceito pela instituição.  

2.2 Exame de proficiência do CENEX é válido para inscrição? 

Sim, mas apenas o Exame de Proficiência para os Programas de Mobilidade Internacional 
da UFMG. Portanto, o exame para o processo seletivo de programas de Pós-Graduação 
não será aceito.  

2.3 Certificado de conclusão de curso de idiomas pode ser enviado como 
comprovante de proficiência?  

Não, certificado de conclusão de curso de idiomas não é válido como certificado de 
proficiência linguística internacionalmente reconhecido. 

2.4 Preciso de exame de proficiência para me candidatar a um país de língua 
portuguesa? 

Não, porém será necessária a elaboração de uma redação de, no máximo, 02 laudas, em 
fonte Times New Roman 12 e espaçamento entre linhas simples, margens de 2,0 cm, 
abordando a relevância do intercâmbio para a conclusão do curso do discente. 

3. Quando será a viagem? 

A mobilidade deverá se realizar em 2019. 

4. Já recebi bolsa do Grupo Santander, posso me inscrever no Santander Mundi? 

Não, a organização do Grupo Santander impede a inscrição ao candidato que já participou 
de outros programas de mobilidade internacional promovidos pelo Santander. 

5. Eu recebo bolsa de programas de auxílio na UFMG, posso me inscrever? 

Sim, os alunos podem se beneficiar de programas de auxílio financeiro na IES ou outros 
órgãos de fomento, simultaneamente à sua participação no Programa. 
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