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EDITAL SRI/UNIFESP Nº 003/2017 

PROGRAMA DE BOLSAS FORMULA SANTANDER 2017 - SANTANDER UNIVERSIDADES 

MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL (GRADUAÇÃO)  

 

 

 

  

A Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, por meio de sua Pró-Reitoria de Graduação e 

da Secretaria de Relações Internacionais, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 19, 

inciso IV do Estatuto da Universidade Federal de São Paulo, considerando o Programa de Bolsas 

Luso-Brasileiras Santander Universidades, institui o presente edital para os acadêmicos dos 

cursos de graduação da UNIFESP. 

As condições de participação dos alunos neste programa são orientadas pelos Princípios Gerais 

do Programa de Bolsas Formula Santander Universidades – Edição 2017 (anexo III). 

 

1. DO PROGRAMA 

Possibilitar aos alunos de todos os cursos de graduação da UNIFESP, regularmente 

matriculados, a oportunidade de intercâmbio nas instituições conveniadas, durante o período de 

fevereiro a junho/18.  

 

 

2. DA BOLSA  

2.1. Serão disponibilizadas 3 bolsas no valor de €5.000 Cinco Mil Euros cada, correspondendo a 

R$ 16.721,50 (Dezesseis mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) – mediante 

conversão efetuada como base a cotação do Euro publicado pelo Banco Central, R$ 3,3443, 

relativa à data de lançamento do Programa – 08/02/2017, sendo este valor não modificado até a 

data de inicio do programa.  

2.2. As bolsas serão atribuídas para as seguintes instituições:  
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Portugal;  

o Universidade do Nova de Lisboa (http://www.unl.pt/) 

o Universidade de Coimbra (www.uc.pt) 

o Universidade do Porto (www.up.pt),  

o Universidade de Aveiro (www.ua.pt); 

o Universidade da Madeira (www.uma.pt); 

o Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – ESENFC 

o Universidade do Algarve 

 

Espanha;  

o Universidad de Alcala (http://www.uah.es/ ) 

o Universidad de Salamanca (http://www.usal.es/webusal/ ) 

o Universidad de Valladoli (http://www.uva.es/export/sites/uva/ ) 

o Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/ ) 

o Universidad de Sevilla (http://www.us.es/ ) 

o Universidad de Santiago de Compostela (http://www.usc.es/ ) 

o Universidad de  Cádiz- Projeto  Campus de Excelência Internacional do Mar- CEIMAR 

 

Chile; 

o Universidad de La Frontera (http://www.ufro.cl/ ) 

 

Inglaterra 

o University of the West of England 

 

3. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

3.1. Para candidatar-se o acadêmico deverá reunir os requisitos básicos conforme segue: 

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 

programa de mobilidade nacional ou internacional promovido pelo Grupo Santander; 

III.  Ter integralizado todas as disciplinas previstas para o 1º e 2º semestres letivos do curso;  
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IV. Conforme Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação, Art. 63 – Os requisitos 

mínimos para estudantes de graduação da UNIFESP candidatarem-se a programa de 

mobilidade acadêmica internacional são: 

a)  estar matriculado como estudante regular da UNIFESP; 

b) ter cumprido todas as unidades curriculares previstas para os dois primeiros 

semestres do curso, nos casos de cursos de quatro anos ou mais e um semestre para os 

cursos com menos de quatro anos de duração; 

c) possuir domínio suficiente do idioma utilizado na universidade de destino, apresentar 

comprovante de proficiência na língua de destino; 

d) cumprir com os requisitos específicos estabelecidos pela UNIFESP e pela 

universidade estrangeira; 

e) ter sido aceito pela universidade de destino; 

f) ter Plano de Atividades aprovado pela Comissão de Curso, encaminhado e 

homologado pelo Pró-Reitor de Graduação; 

g) não concluir o seu curso em mobilidade acadêmica. 

V.  Não ter sofrido nenhuma punição em processo disciplinar, ou estar sob investigação nos 

termos da Resolução nº 092/2013; 

VI.  Não estar com a matrícula trancada;  

VII.  Não ter sido contemplado com nenhum tipo de bolsa de estudos de mobilidade Nacional ou 

Internacional do grupo Santander; 

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

promovida pela UNIFESP; 

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

SAÚDE”, “REPREENSÃO” e “SUSPENSÃO”.  

Parágrafo Único: Quaisquer pendências de nota ou frequência constante no histórico escolar 

deverão ser revistas antes da apresentação dos documentos. Históricos apresentados com 

pendências serão considerados documentação incompleta.  
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4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. Os candidatos interessados em participar do Programa deverão apresentar: 

I. Formulário de pré-inscrição disponível no portal www.santanderuniversidades.com.br/bolsas - 

(prazo da pré-inscrição: até 23h59 de 31/08/2017); 

II. Formulário-SRI disponibilizado na página da Secretária de Relações Internacionais (anexo I); 

III. Histórico escolar atualizado emitido pela Secretaria Acadêmica de seu Campus; 

IV. Proposta de plano de estudos em uma das instituições listadas no item 2.2 do presente edital 

(anexo II); 

V. Carta de motivação, com foco acadêmico, explicando a motivação e intenção de se candidatar 

para o intercambio (uma lauda/pagina) 

VI. Currículo Lattes com atualização mínima de 10 dias anteriores a inscrição, disponível em – 

http://lattes.cnpq.br . 

 

4.2 A documentação completa deverá ser recebida pela Secretaria de Relações Internacionais, 

impreterivelmente, até o dia 11/09/2017 (segunda feira), por correio ou entregue pessoalmente, 

das 8h00 às 16h30, no seguinte endereço, será aceita documentação com data de postagem de 

até dia 11 de setembro de 2017: 

 

             Edital SRI/UNIFESP nº 003/2017 - Programa de Bolsas Formula 2014 -  Santander 

Universidades     

Secretaria de Relações Internacionais – UNIFESP 

Av. Sena Madureira, 1500 – 4º andar. 

Vila Clementino. 

CEP 04021-001 

São Paulo – SP 

 

Documentação incompleta, enviada por email e após a data mencionada não 

será aceita. 
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5. DA SELEÇÃO 

5.1. As candidaturas serão avaliadas por professores membros da Comissão de Assuntos 

Internacionais da UNIFESP e será composta de duas fases;  

 

I - A primeira fase da seleção será composta da análise dos documentos requisitados na cláusula 

4 deste edital (itens I a V), etapa classificatória; 

 

II – A segunda fase será composta por entrevista, dos selecionados na primeira fase.  

 

5.1.1 Critérios para seleção dos candidatos,  

Composição a analise do histórico que será 80% do valor total: 

a) O histórico escolar tendo base o CR do candidato; 

 O que compõe a analise curricular que será 20% do valor total: 

a) O currículo Lattes do candidato; 

c) A carta de motivação do candidato; 

d) O teste de proficiência; 

e) Proposta do plano de estudos; 

 

Parágrafo Único: Para este certame poderá ser ouvida as Comissões de Cursos.  

 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS 

6.1. Os acadêmicos selecionados para participar do programa deverão: 

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

vigência do programa, com dedicação integral ao plano de estudos aprovado pelas unidades 

envolvidas; 

II – Ter plano de estudos avaliado pela Comissão do respectivo Curso de Graduação da 

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

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

cursando naquele período letivo na UNIFESP. No entanto, é obrigatório que sejam aprovadas 

pela Comissão do curso; 
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III - Apresentar à Secretaria de Relações Internacionais, previamente à viagem, cópias da 

primeira página do passaporte, visto de estudos, apólices de seguros de saúde - viagem e 

de vida internacionais válidos no território de destino durante o prazo de vigência da 

mobilidade, termo de responsabilidade a ser fornecido pela SRI;  

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 – Ao término do intercâmbio, apresentar à Secretaria de Relações Internacionais o histórico 

escolar, o relatório de disciplinas cursadas com as respectivas ementas, assim como o certificado 

da instituição onde realizou o intercâmbio. Toda documentação será acrescida de um formulário 

de auto avaliação, e encaminhada a PROGRAD na forma de processo, para que seja avaliada a 

equivalência pela Comissão do Curso da UNIFESP; 

VI – Retornar à UNIFESP impreterivelmente, em um prazo de 15 dias corrido, uma vez 

encerrado o período de intercâmbio, mesmo no período de férias acadêmicas, e contatar a 

Secretaria de Relações Internacionais;  

VII - 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. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. Os candidatos selecionados terão seus nomes divulgados nos sites da Pró-Reitoria de 

Graduação, Secretaria de Relações Internacionais, na Intranet; 

7.2. A não entrega da documentação solicitada ou descumprimento de alguma fase eliminará o 

candidato do processo seletivo a que se refere este edital. 

7.3. Os casos omissos serão decididos, conjuntamente, pela Pró-Reitoria de Graduação e pela 

Comissão de Assuntos Internacionais da UNIFESP. 

7.4. Os candidatos selecionados deverão pagar as taxas administrativas quando houver na 

instituição de destino. 

7.5. Os Candidatos selecionados deverão arcar com suas despesas pessoais na instituição de 

destino.  

7.6. As candidaturas as instituições europeias poderão cobrar taxas e mensalidades.  
7.7. As bolsas disponíveis para este Edital somente estão disponíveis as instituições conveniadas 

com a UNIFESP. 
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8. DO CRONOGRAMA* 

Prazo final para pré-inscrição no site do Santander 
Universidades  

Até 31 de agosto de 2017. 

Prazo final para recebimento da documentação pela 
Secretaria de Relações Internacionais 

Até 11 de setembro 2017. 

Analise da documentação dos candidatos De 12 a 15 de setembro de 

2017 

Divulgação dos resultados da 1ª fase 17 de setembro de 2017 

Entrevista dos candidatos aprovados na 1ª fase, conforme 

data, hora e local a serem informados 

18 ou 19 de setembro de 2017 

Divulgação dos resultados da 2ª fase, após as 14h00min. 19 de setembro de 2017 

Assinatura do Termo de Adesão ao Programa e entrega de 

documentos pessoais na SRI 

20 de setembro de 2017 

Viagem  Fevereiro a junho/18 

* Cronograma sujeito a alterações. 

 

São Paulo, 25 de maio de 2017. 

 

 

Profa. Dra. Isabel Marian H. de Quadros                  Profa. Dra. Miriam G. Jasiulionis 
Pró-Reitora de Graduação                                        Secretaria de Relações Internacionais   
 



EDITAL SRI/UNIFESP Nº 003/2017 

EDITAL PARA INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE GRADUAÇÃO COM 

INSTITUIÇÕES CONVENIADAS  

ANEXO I 

Formulário de Inscrição 

1. Dados acadêmicos. 

*Nome Completo: ________________________________________________________ 

*Matrícula/Unifesp:____________________ 

Ano de Ingresso na Unifesp:____________ Campus:________________ 

*Curso:______________________________ Semestre Atual:_______   

Teve reprovações ao longo do seu Curso?  (  )Sim       (  )Não 

Já foi selecionado em processo seletivo de mobilidade acadêmica?  (  )Sim        (  )Não 

Caso já tenha sido, nacional ou internacional? ___________________________________ 

Com bolsa integral ou parcial? _______________________________________________ 

Congressos estudantis, cursos de curta duração, atividades de pesquisa, estágios?  

(   ) sim, qual ________________________________ ,  (    ) não. 

Qual a Universidade que você pretende aplicar sua mobilidade? 

R: ____________________________________________________ 

 

2. Dados pessoais e de origem. 

*Data de Nascimento: ____/______/______                              Sexo: (  )Feminino        (  )Masculino   

Nacionalidade: ______________________*CPF: _______________________________ 

*Passaporte:  __________________________ *RG: ______________________________ 

*E-mail:________________________________________ 

E-mail:________________________________________ 

*Nome da mãe: 

___________________________________________________________________________ 

*Nome do pai: 

___________________________________________________________________________ 

*Endereço: 

___________________________________________________________________________ 

*CEP:____________ - ______  *Cidade: ___________________________  *Estado: _______ 

*Telefone: (_____)___________ - __________     *Celular: (_____)___________ - __________  

Declaro que todas as informações prestadas neste questionário são verdadeiras. 

*Informações Obrigatórias 

 

________________________________________ , ______/______/2017 



EDITAL SRI/UNIFESP Nº  003/2017 

EDITAL PARA INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE GRADUAÇÃO PROGRAMA 

BOLSAS FÓRMULA 2017 – SANTANDER UNIVERSIDADES  

ANEXO II 

Análise do Pedido de Mobilidade Acadêmica Internacional 

A Comissão do Curso de ______________________________vem, por meio do presente 

instrumento, informar que o aluno/a ____________________________________________, 

Matrícula Nº ___________, regularmente matriculado no ______ semestre, solicitou sua 

participação no programa de intercâmbio com a Instituição __________________, com o objetivo 

de cursar as disciplinas abaixo naquela Instituição, no período de fevereiro a julho de 2015. 

Disciplinas a serem cursadas na 

Instituição de destino 

Créditos 

ECTS 

Disciplinas que seriam cursadas na 

UNIFESP 

Créditos/hora 

aula 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Após análise da proposta, a Comissão do Curso de _______________________, UNIFESP/Campus 

_________________          deferiu /   indeferiu o pedido (assinalar alternativa escolhida). 

Conforme normas pré-estabelecidas o plano de estudos deve contemplar 30 ECTS no semestre. 

Vale salientar que, caso sejam necessárias alterações no plano de estudos proposto, o aluno/a deverá 

respeitar os 30 ECTS por semestre nas Instituições de Ensino européias. Para as Instituições que 

adotam carga horária, o plano de estudos deverá conter disciplinas que somem carga horária similar 

à UNIFESP, para informações sobre os créditos consultar página da PROGRAD 

http://www.unifesp.br/prograd/portal/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100

064 . 

Ademais, o aluno/a está ciente de que o reconhecimento dos estudos realizados no exterior será 

analisado no seu retorno e que a sua participação no referido programa poderá acarretar prorrogação 

da conclusão do curso pelo mesmo período. 

___________________________________ , ______/______/2017.     

   

_____________________________________________ 

Prof. _________________________________________ 

Comissão do Curso de ___________________________ 

Universidade Federal de São Paulo/ Campus__________ 

http://www.unifesp.br/prograd/portal/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100064
http://www.unifesp.br/prograd/portal/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100064



















