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EDITAL SRI/UNIFESP Nº 002/2020 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA “IBERO AMERICANAS 2020 - SANTANDER 

UNIVERSIDADES” 

 

 

A Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, por meio da Secretaria de Relações 

Internacionais, torna público o Edital SRI/UNIFESP n° 002/2020 para seleção de estudantes 

de graduação da UNIFESP no âmbito do Programa “Ibero Americanas” – Santander 

Universidades”. 

As condições de participação dos alunos são orientadas pelos Princípios Gerais do 

Programa Ibero Americanas – Santander Universidades e pelos critérios constantes no 

Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação da UNIFESP. 

 

1. Objetivo  

Possibilitar a mobilidade internacional de alunos de graduação para cursar um semestre 

acadêmico em universidades conveniadas à Unifesp e ao programa “Ibero Americanas” – 

Santander Universidades” 

 

2. Quantidade de Bolsas Oferecidas  

Três (3) bolsas para estudantes da graduação, destinadas prioritariamente aos alunos 

envolvidos em projetos ensino, de extensão ou pesquisa na área de inovação social, 

em qualquer área do conhecimento.    

 

3. Benefícios 

Os candidatos selecionados serão contemplados com uma bolsa no valor de R$ 13.407,90 

(treze mil, quatrocentos e sete reais e noventa centavos), o correspondente à € 3.000 (três 

mil euros) para custeio de:  

I. Passagens aéreas (ida-e-volta); 

II. Despesas com moradia, alimentação, transporte e material didático.  

III. Seguro internacional de saúde e de vida, pelo período da mobilidade. 
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4. Período da Mobilidade 

A mobilidade deverá ser realizada obrigatoriamente entre os meses de janeiro a junho ou 

agosto a dezembro de 2021.  

 

5. Critérios para inscrição 

 
I.          Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UNIFESP durante 

todo o processo de seleção e, obrigatoriamente, também durante todo o 

período de realização do programa; 

II. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, e não ter participado de 

nenhum outro programa de mobilidade nacional ou internacional promovido 

pelo Grupo Santander; 

III. Ter integralizado todas as disciplinas previstas para o 1° e 2° semestres letivos 

do curso;  

IV. Não ter integralizado 90 % do curso. 

V. Possuir histórico escolar de bom a excelente, sendo admitido o máximo uma (1) 

pendência por reprovação;  

VI. Estar envolvido em atividades de pesquisa e/ou extensão; 

VII. Não ter sofrido nenhuma punição em processo disciplinar, ou estar sob 

investigação nos termos da Resolução nº 092/2013; 

VIII. Não estar em situação acadêmica de “TRANCADO”, “LICENÇA GESTANTE”, 

“LICENÇA SAÚDE”, “REPREENSÃO” e “SUSPENSÃO”. 

IX. Não ter sido contemplado com nenhum tipo de bolsa de estudos de mobilidade 

internacional por meio dos programas promovidos pela UNIFESP (Ciência sem 

Fronteiras, Santander Universidades e Editais internos).  

 
Parágrafo Único: Quaisquer pendências de nota ou frequência constantes no histórico 

escolar deverão ser revistas e corrigidas antes da apresentação dos documentos.  

 

5.1. Dos documentos para inscrição 

a) Cópia da Ficha de pré-inscrição no Portal do Santander a ser realizada no portal do 

Santander Universidades: https://www.becas-santander.com/pt  

b)  Proposta de Plano de Estudos a ser realizado na Universidade Estrangeira, com o 

deferimento da Coordenação do Curso (Anexo I); 

https://www.becas-santander.com/pt
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c) Histórico escolar atualizado, emitido e assinado eletronicamente pela Secretaria 

Acadêmica do Campus; A impressão da visualização on-line do histórico do candidato 

pela Intranet não será aceita. Esta visualização é apenas para consulta e não é válida como 

documento oficial para pedido de bolsas.  

d)  Carta de Recomendação de Professor-Orientador (coordenador do projeto de ensino, 

pesquisa e/ou extensão) justificando a importância e pertinência da realização da Mobilidade 

Acadêmica para a atividade que o aluno está desenvolvendo.   

e) Carta de Motivação, com foco acadêmico, explicando seus objetivos e intenção em realizar 

a Mobilidade Acadêmica Internacional. 

f) Curriculum Lattes com atualização mínima de 10 dias anteriores a inscrição, disponível em - 

http://lattes.cnpq.br; 

g) Formulário-SRI: https://forms.gle/ToSZugtYJVdvFUbe9 (preenchimento obrigatório) 

 

A documentação completa deverá ser enviada para Secretaria de Relações Internacionais, 

impreterivelmente, até o dia 28/08/2020 (sexta-feira), por correio eletrônico, para o e-mail:    

 

internacional@unifesp.br 

 

Os documentos devem ser enviados precisamente na ordem que estão enumerados na 

cláusula 5.1 do presente edital, em arquivo único formato PDF, com exceção do formulário 

on-line SRI descrito no item g.  

 

Documentação incompleta e/ou após a data limite não será aceita. 

 

6. Critérios de seleção 

Os documentos serão avaliados por uma Comissão de docentes e técnicos da SRI e da 

ProGrad a ser designada para este fim, em duas fases:  

I - A primeira fase da seleção será feita através da análise dos documentos 

requisitados na cláusula 5.1 deste edital. 

II - A segunda fase será composta por entrevista (on-line) dos candidatos pré-

selecionados na primeira fase.  

Os candidatos pré-selecionados terão seus nomes divulgados na página da Secretaria de 

Relações Internacionais nas duas fases de seleção. 

 

  

http://lattes.cnpq.br/
https://forms.gle/ToSZugtYJVdvFUbe9
mailto:internacional@unifesp.br
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7. Dos deveres do beneficiário 

Os alunos contemplados deverão:  

I - Permanecer matriculados regularmente na UNIFESP, concordando em estudar, no 

período de vigência do programa, com dedicação integral, as disciplinas deferidas no 

Plano de Estudos (Anexo I) aprovado pela Coordenação do Curso; 

II - Apresentar Plano de Estudos (Anexo I) avaliado e deferido pela Coordenação do 

Curso com carga horária similar à que seria cumprida na UNIFESP. Não é necessário 

que as disciplinas do Plano de Estudos sejam obrigatoriamente as mesmas que o 

aluno cursaria naquele período letivo na UNIFESP.  

III - Apresentar à Secretaria de Relações Internacionais, previamente a viagem: 

a) cópia da primeira página do passaporte; 

b) cópia do visto de estudos; 

c) cópia da apólice do seguro de saúde-viagem e de vida internacionais válidos 

no território de destino durante o prazo de vigência da mobilidade  

d) Termo de Responsabilidade, onde o aluno se compromete a realizar alguma 

atividade sobre sua experiência.  

e) Carta de compromisso do Tutor da Mobilidade (Professor Responsável na 

Unifesp por acompanhar o desempenho do discente durante a mobilidade). 

IV - Assumir gastos com transporte, alojamento, refeições, seguro internacional de 

saúde e de vida e as taxas acadêmicas quando existentes e gastos adicionais 

incorridos pelos cônjuges, dependentes ou outros eventuais acompanhantes;  

V – Cumprir a mobilidade no prazo estabelecido (janeiro a dezembro de 2021); 

VI – Solicitar à Universidade de destino a emissão de um documento que confirme que 

o programa de estudos acordado foi cumprido, atestando os resultados acadêmicos. 

Solicitar ainda o conteúdo programático de cada disciplina cursada.  

VII - Ao término do intercâmbio, apresentar à Secretaria de Relações Internacionais e 

à Coordenação do Curso o histórico escolar e relatório das disciplinas cursadas com 

as respectivas ementas, para que seja avaliada a equivalência pela Comissão do 

Curso. 

VIII – Retornar à UNIFESP e Informar à Secretaria de Relações Internacionais, até o 

prazo de 15 dias corridos, depois de encerrado o período de mobilidade estudantil;  

IX - A solicitação de trancamento, transferência para outra Universidade ou novo 

pedido de mobilidade somente poderá ocorrer após ter cursado igual período na 

UNIFESP, contado da data do retorno do beneficiário.   
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8. Da divulgação dos resultados  

Os resultados serão divulgados no site da Secretaria de Relações Internacionais, na Intranet 

e demais meios de comunicação conforme cronograma.  

Não caberão recursos à decisão da Comissão. 

 

 

9. Cronograma 

Inscrições no site do Santander Universidades 
Até 23 de agosto de 

2020. 

Prazo final para o recebimento da documentação impressa pela 
Secretaria de Relações Internacionais  

28 de agosto de 2020. 

Análise documental  De 31/08 a 10/09 

Resultado da 1ª fase 11/09/2020 

Entrevista com candidatos aprovados na 1ª fase A definir. 

Divulgação dos aprovados na seleção A definir. 

Período de Mobilidade 
Janeiro a dezembro de 

2021 

Pagamento da bolsa no valor integral Novembro 

   

 

 

São Paulo, 29 de junho de 2020. 

 

 

 

Secretaria de Relações Internacionais 

 

 


