
 
 

 

CHAMADA N° 008/2019 
 

PROGRAMA DE BOLSAS EMPREENDEDORISMO SANTANDER X - DOCENTES 
 
 
O Diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Prof. Aziz Tuffi 
Saliba, torna público o processo seletivo de docentes para serem contemplados com 02 (duas) bolsas 
de mobilidade internacional no âmbito do Programa de Bolsas Empreendedorismo – Babson College. 

 

I. Objetivo 

O Programa de Bolsas Empreendedorismo – Babson College é uma iniciativa do Santander em 

parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais que tem como objetivo proporcionar 

acesso a culturas estrangeiras por meio da mobilidade internacional, realizando um curso na 

renomada universidade americana Babson College, potencializando relações acadêmicas entre 

o Brasil e os Estados Unidos e o ideal de empreendedorismo. 

 
II. Benefícios 

O Santander contemplará os candidatos selecionados com os itens listados abaixo: 

1. 01 (uma) passagem aérea para o trecho Brasil-Estados Unidos (ida) e 01 (uma) passagem 
aérea para o trecho Estados Unidos-Brasil (volta), cujas condições, classe de vôo e data 
serão escolhidas a exclusivo critério do Santander; 

 

2. transporte do(s) participante(s) do programa, entre a sua cidade de origem até a 
cidade de Belo Horizonte (e volta), para distâncias superiores a 150km; 

 

3. contratação de apólice de seguro saúde internacional e seguro de vida ao(s) 
participante(s) do programa;  

4. eventuais tarifas acadêmicas incidentes sobre o curso relacionado ao programa. 
 

Além das obrigações acima, o Santander fica responsável por assegurar que a Babson College, 
sob sua exclusiva responsabilidade, forneça ao(s) bolsista(s) durante a realização do curso 
objeto deste programa, os seguintes benefícios: 

 

5. Refeições diárias, durante a estada, em local de seu critério e escolha; 
 

6. alojamentos, escolhidos e indicados a seu exclusivo critério, para 
acomodações dos participantes do programa; 

 

7. transporte aos participantes do programa, relacionados às visitas culturais 
acadêmicas realizadas exclusivamente no âmbito do programa;  

8. eventuais tarifas acadêmicas incidentes sobre o curso relacionado ao programa. 
 



 
 

 

 
III. Vagas 

 
02 (duas) vagas para docentes para o curso no Babson College, conforme Cronograma (item XI). 
 

IV. Requisitos para candidatura 
 

Para candidatar-se, o docente deve: 
 

1. Estar em efetivo exercício de suas atividades junto à UFMG, conveniada ao Santander, durante 

todo o processo de seleção e, obrigatoriamente, durante todo o período de participação e 

realização do curso; 

2. ser proficiente em língua inglesa (nível B2 ou superior) a ser comprovado por meio de certificado 

apresentado no momento da inscrição; 

3. possuir passaporte válido até, pelo menos, o momento da viagem; 

4. ter documentação que permita a entrada e permanência nos Estados Unidos da América durante 

o curso, devendo ser apresentada no ato da inscrição. 

 
 
V. Documentação para candidatura 

 
1. Certificado de proficiência em língua inglesa (nível B2 ou superior) 
2. Comprovante de vínculo ativo como docente da UFMG 
3. Cópia da página de identificação do passaporte 
4. Visto ou documento que comprove permissão de entrada e permanência nos Estados Unidos da 

América 
5. Comprovante(s) de participação em cursos, workshops, aulas sobre empreendedorismo etc (se 

houver) 
 
Documentação complementar poderá ser necessária após a aprovação do candidato. 

 

 
VI. Processo de inscrição 

 
1. A inscrição deverá ser realizada obrigatoriamente na plataforma Santander X 

(https://santanderx.com/) 

2. O docente deverá realizar um cadastro na plataforma e, através dele, efetuar 

a sua candidatura ao programa de bolsa 

 
 
 
 
 

https://santanderx.com/


 
 

 

VII. Processo de seleção 
 
Todos os candidatos serão ordenados de acordo com a pontuação que obtiverem no processo 
seletivo, seguindo os critérios da tabela abaixo. Os 2 (dois) com as notas mais altas serão 
contemplados. 
 

1. ANÁLISE CURRICULAR 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO 

Documento comprovando participação em cursos, workshops, 
projetos, aulas sobre empreendedorismo etc. 

10 pontos por certificado validado - 
máximo de 10 certificados 

 
 

VIII. Resultado da Seleção 
 
O resultado da seleção com a relação dos docentes contemplados será divulgado na página da 
DRI <http://www.ufmg.br/dri/>, a partir da data disponível no Cronograma apresentado no item 
XI. 
 

IX. Critérios para desempare na classificação 
Serão critérios de desempate: 

1. O candidato não ter sido ainda contemplado com uma bolsa para mobilidade 
internacional através da DRI; 

2. o candidato já ter participado de mobilidade internacional pela DRI, priorizando o que 
não participou; 

3. a senioridade do candidato na UFMG; 
4. a pontuação recebida na análise curricular; 
5. o nível de proficiência em inglês. 

 
 

X. Interposição de Recurso 
 
 Caberá interposição de recurso ao resultado da Chamada, desde que devidamente fundamentado, no 

prazo de 03 (três) dias corridos a partir da data de publicação do resultado de seleção. As solicitações 
deverão ser encaminhadas para o e-mail missoes2@dri.ufmg.br. 

 
XI. Cronograma 

 

Até 15/05/2019 Inscrição na plataforma do Santander X 

A partir de 17/05/2019 Divulgação do resultado preliminar na página da 
DRI 

03 (três) dias corridos a partir da data de 
divulgação do resultado  

Período de interposição de recursos 

A partir de 20/05/2019 Início do envio dos Termos de Indicação e Adesão  

24/05/2019 Encerramento das Indicações e Adesões 

      Junho de 2019 Eventos de embarque 

 
 

http://www.ufmg.br/dri/
mailto:missoes2@dri.ufmg.br


 
 

 

XII. Disposições Finais  
 

O candidato, ao efetuar sua candidatura, estará manifestando ciência e concordância com os itens da 
presente Chamada, sendo de sua única e inteira responsabilidade a observância e cumprimento das 
regras estabelecidas. 
 
A DRI não se responsabiliza pelo pagamento de nenhuma despesa associada à participação na 
mobilidade em questão. 
 
Os casos omissos nesta Chamada serão dirimidos pela Diretoria de Relações Internacionais da UFMG. 
 
 

XIII.       Contato 

Em caso de dúvidas, entrar em contato via e-mail: missoes2@dri.ufmg.br. 
 
 
Belo Horizonte, 07 de maio de 2019. 

 
 

Prof. Aziz Tuffi Saliba 
Diretor de Relações Internacionais da UFMG 

mailto:missoes2@dri.ufmg.br

