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EDITAL Nº 001  /2020 
Seleçäo de candidatos para Intercâmbio Internacional em 2021/1 

Programa de "Bolsa Ibero-Americanas para estudantes de graduação" Santander Universidades 
 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos do Centro Universitário Geraldo Di Biase – UGB/FERP, 

no uso de suas atribuições, torna pública a abertura do processo seletivo para o preenchimento de 

vagas para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas, promovido  em parceria pelo Banco Santander, o 

UGB/FERP e instituições estrangeiras, o qual se rege pelos convênios estabelecidos entre o 

UGB/FERP e as instituições parceiras no exterior, bem como pelas normas e instruções do presente 

edital. 
 
 

1 Disposições Gerais 
 

1.1 O Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades visa propiciar aos 

estudantes selecionados pelas universidades conveniadas a oportunidade de acesso a 

culturas estrangeiras, realizando cursos em diversas universidades ibero-americanas; 

1.2 O incentivo à mobilidade acadêmica internacional objetiva promover o intercâmbio 

entre estudantes do Centro Universitário Geraldo Di Biase e de instituições de ensino 

estrangeiras de maneira a estreitar os laços de cooperação acadêmica, aprimorando 

ações de ensino, pesquisa e extensão; 

1.3 Ao candidato é permitida a inscrição para somente uma Universidade estrangeira; 

1.4 É facultada à Universidade estrangeira a exigência ao aluno intercambista de 

comprovação de proficiência no idioma do país de destino; 

1.5 O interessado, ao se candidatar a uma Universidade, deve optar por curso equivalente 

ou, não havendo, por aquele com maior afinidade à sua formação de origem. 

1.6 O período de intercâmbio na instituição de destino deverá ser realizado entre Janeiro e 

Julho de 2021. 

1.7 Nem o Santander, nem UGB podem ser responsabilizado caso a universidade escolhida 

não disponha de vaga ou não possa receber o aluno no período escolhido. Neste caso,  o 

estudante poderá escolher outra instituição participante desde que tenha  curso 

equivalente e condições de recebê-lo.  
 

 
2 Vagas e valor da bolsa 

 

2.1 O Santander Universidade, por meio de convênio, disponibilizará 2 bolsas de 

intercâmbio acadêmico de até  1 (um) semestre, para os alunos dos cursos de graduação 

do UGB/FERP; no valor de €3.000 (três mil euros) o que corresponde a  R$13.407,90 

(treze mil quatrocentos e sete reais e noventa centavos), mediante conversão efetuada 

com base na cotação do valor de venda do Euro publicada pelo Banco Central do Brasil, 

R$4,4693, relativa à data de lançamento do Programa em  06/11/2019, não havendo 

alteração em função de eventual variação cambial. 
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2.2 As vagas serão concedidas  conforme  os grupos definidos na tabela abaixo: 

Grupo/ Vagas Curso participantes 

Grupo 1: uma vaga Engenharias, Arquitetura e Sistemas de Informação 

Vaga 2 : uma vaga  Direito, Administração, Serviço Social, Nutrição, Biomedicina, 
Educação Física e Licenciaturas. 

 

2.3 O pagamento da quantia referente a cada bolsa será realizado, mediante crédito em 

conta corrente de titularidade do contemplado, preferencialmente na modalidade 

universitária, mantida no SANTANDER; 

2.4 O valor correspondente para cada bolsa será repassado pelo Santander diretamente ao 

beneficiário, o qual deverá ter conta corrente ativa junto ao Banco Santander;  

2.5 O auxílio financeiro será repassado após a indicação dos selecionados e antes da data de 

saída do país. 

2.6 Todos os candidatos que forem inscritos no PROGRAMA serão contemplados com um 

curso de experiência internacional on-line, o qual será fornecido por empresa terceira, 

cujas regras de participação estarão disponíveis no site: https://www.becas-

santander.com/pt .  
 

Parágrafo Primeiro. Aqueles que tiverem maior e melhor índice de engajamento (frequência e 

desempenho) durante a realização do curso e eventualmente não tiverem sido contemplados 

pela IES no PROGRAMA de Bolsas, terão a chance de receber uma Bolsa Santander Ibero-

Americanas, cujo critério de concessão será definido unilateralmente pelo SANTANDER. A 

quantidade de bolsas previstas nesta cláusula será limitada e definida unilateralmente pelo 

SANTANDER. 

  

Parágrafo Segundo. A comunicação de contemplação destes candidatos será encaminhada à 

IES por e-mail, momento em que a IES deverá inscrever o contemplado na plataforma 

https://www.becas-santander.com/pt para a devida formalização e concessão da bolsa.  
  
 

3 Das responsabilidades e obrigações 
 

3.1 Responsabilidades do Beneficiário  
 

3.1.1 Permanecer regularmente matriculado no UGB/FERP durante o período da 

mobilidade internacional; 

3.1.2 Ter conta corrente ativa no Santander (no momento da assinatura do Termo de 

Adesão) e assinar, previamente à viagem, o “Termo de Adesão” e concordância às 

disposições constantes no documento “Princípios Gerais do Programa de Bolsas 

Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação Santander Universidades”;  

 3.1.3 Tomar todas as providências necessárias à viabilização de suas respectivas 

participações no       Programa, especialmente no que se refere à obtenção de 

vistos;  

3.1.4 Contratar seguro viagem, nos termos da legislação do país de destino, para todo o 

período do intercâmbio com cobertura médica em caso de doença ou acidente, 

https://www.becas-santander.com/pt
https://www.becas-santander.com/pt
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repatriação médica ou funerária e seguro de acidentes pessoais, bem como 

contratar seguro saúde internacional;  

3.1.5 Assumir toda e qualquer despesa necessária para sua participação no Programa, 

inclusive aquelas relativas ao transporte (inclusive passagens aéreas), alojamento, 

seguros saúde e de vida, refeições, tarifas acadêmicas (se houver), taxas 

consulares, traduções, documentos, correios, gastos adicionais incorridos pelos 

cônjuges, dependentes e eventuais acompanhantes, bem como outras despesas 

relacionadas ao Programa;  

3.1.6 Assumir a responsabilidade pela obtenção de informações pertinentes a todos os 

aspectos acadêmicos, jurídicos, econômicos, culturais e práticos relacionados a 

todo o processo de Mobilidade Acadêmica Internacional.  

3.1.7 Cumprir as leis, normas e estatutos vigentes no país e na Universidade de destino;  

3.1.8 Participar de todas as atividades acadêmicas e culturais que lhe forem dadas a 

conhecer no país de destino e ter conhecimento que sua presença será regida por 

controle de presença e participação.  

3.1.8.1 Será considerado abandono do curso o não comparecimento em mais de 

10% (dez por cento) das atividades previstas. 

3.1.9 Elaborar e definir previamente com o Colegiado de Curso do UGB e com um 

Professor Tutor responsável direto por sua orientação, as disciplinas que deverão 

ser cursadas durante o período de intercâmbio. 

3.1.10  Participar da Reunião de Orientação que será convocada pelo UGB. 
 
  

3.2 Das responsabilidades da instituição que envia os alunos 
 

3.2.1. Todos os participantes do PROGRAMA serão selecionados pela IES, conveniada ao 
SANTANDER, mediante critérios estabelecidos pela mencionada instituição de 
ensino superior, sem qualquer interferência do SANTANDER nesse sentido. 

3.2.2. Enviar para intercâmbio alunos regularmente matriculado em qualquer curso de 
graduação junto à IES conveniada ao SANTANDER que o indicar, apresentando 
excelente e comprovando desempenho acadêmico, preferencialmente baixa 
condição econômico-social e conta-corrente ativa no SANTANDER. 

3.2.3. Será responsável pela verificação da adequação dos créditos do curso realizado 
pelo participante na instituição de ensino superior de destino, bem como a 
eventuais problemas e/ou danos que sejam causados pelo aluno durante o 
período de sua participação no PROGRAMA. 

3.2.4. Na eventualidade de ocorrer abandono do curso relativo ao PROGRAMA, 
falecimento, trancamento de matrícula ou qualquer outro fato que desenquadre 
o participante dos requisistos estabelecidos neste documento, fica a IES 
conveniada ao SANTANDER responsável por comunicar imediatamente a este 
último tal ocorrência. Para efeitos deste documento, considera-se abandono do 
curso o não comparecimento em mais de 10% (dez por centro) das atividades 
previstas. 

3.2.5. Exigir do estudante que participará do PROGRAMA  a apresentação de apólice de 
seguro de vida e saúde para viagem internacional, bem como de seguro de vida 
para cobertura de eventos que possam ocorrer com o estudante no pais da 
universidade hospedeira. 
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3.3 Das responsabilidades da Instituição Hospedeira 
 

3.3.4 A instituição indicada poderá recusar o estudante por dificuldades inerentes ao 

processo como: falta de vagas e outras questões internas da própria instituição 

3.3.5 A Instituição Hospedeira   se manifestará sobre a possibildade de aceitar o aluno 

no período indicado. Em acaso afirmativo,  proporcionará assessoramento 

acadêmico, prestará informações pertinentes ao período de intercâmbio e 

fornecerá certificado de aproveitamento acadêmico aos estudantes de 

intercâmbio, ao término das disciplinas realizadas durante o período em que 

estiverem na Instituição Hospedeira, para que possam ser validadas em sua 

Instituição de origem. 
 

 
4 Requisitos básicos para inscrição e percepção do benefício 

  

4.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 (dezoito) anos, residente e domiciliado 

em território nacional;  

4.2 Ser e permanecer durante todo o período de realização do Programa como estudante 

do UGB regularmente matriculado em um dos cursos de graduação, ou áreas afins, 

contemplados neste Edital; 

4.3 No ato da inscrição, ter integralizado três períodos para curso de 04 anos e quatro 

períodos para cursos de 5 anos;  

4.3.4 Alunos oriundos de transferência de curso e que não se se enquadrem no 

requisito acima deverão ter integralizado pelo menos dois semestres do curso 

anterior e um semestre do curso no qual está regularmente matriculado;  

4.3.5 Alunos nos dois  últimos períodos de Curso não podem participar do programa; 

4.4 Não ter participado de programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo 

Santander;  

4.5 Estar em dia com os compromissos financeiros na instituição;  

4.6 O estudante participante do presente Programa deverá permanecer regularmente 

matriculado no UGB no semestre acadêmico subsequente ao seu retorno. 

4.7 Apresentar coeficiente de rendimento acadêmico acumulado a partir de 7.0.  

4.8 Formulário de Inscrição preenchido . 

4.9   Comprovação de proficiência no idioma ESPANHOL (certificados, testes de proficiências 

etc.), para destino de língua espanhola. 
 
 
5 Vagas 

 

5.1 Serão oferecidas ao todo duas   vagas para estudantes de graduação do UGB conforme 

os grupos especificados na tabela 2.2 e  desde que sejam aprovados no processo 

seletivo e aceitos pela instituição indicada. 

5.2 Caso a instituição indicada não possa receber o estudante, o mesmo poderá ser 

direcionado para outra instituição hospedeira. 
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5.3 Na impossibilidade de equacionar o interesse do aluno selecionado, com um curso 

equivalente em uma instituição hospedeira, o estudante fica ciente de que não cabe 

recurso nem compensações a serem pagas pelo Santander ou  pelo UGB.  
 

 
6 Inscrições e prazos 
 

6.1 O processo de inscrição tem dois passos e consiste no que segue. 

6.1.4 Preenchimento do formulário de inscrição na  plataforma on-line 

https://www.becas-santander.com/pt, onde deverá ler e aceitar as regras, 

condições e regulamentos dos Programas de Bolsas, especialmente o disposto nos 

“Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander Universidades”, 

responsabilizando-se civil e criminalmente pela veracidade dos dados fornecidos, 

declarando que preenche(m) todos os requisitos. 

6.1.5 0 prazo para inscrições na plataforma se  encerra em 20 de agosto de 2020, às 

23h59 (horário de Brasília). 
6.2 Forma de entrega do formulário de inscrição: 

6.2.4 Após realização do preenchimento do formulário de inscrição, na plataforma do 
Santander. O aluno deverá entregar uma cópia, no Centro de Atendimento dos 
campi, até o dia 25 de agosto de 2020  anexando os seguintes documentos: 
- Com destino aos  países de língua Espanhola: Declaração/Certificado de Exame 
de Proeficiência de Língua Espanhola ou  certificado expedido por Escola de 
Idiomas/Curso de extensão, no qual seja possível verificar o nível de domínio do 
candidato, por exemplo: básico, intermediário ou avançado; 
- Carta de recomendação, redigida pelo coordenador de seu curo;  
- Carta de intenção, redigida de próprio punho mencionando as razões da escolha 
ao país destino;  
- Cópia do Passaporte, com validade mínima de 01 ano a partir de 2019  (pode 
apresentar até 20 de outubro). 

 
 
7 Da seleção 
 

7.1 Todo o processo seletivo será acompanhado pela Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos 

e por uma comissão designada para este fim. 

7.2 O processo seletivo será feito mediante os seguintes critérios:  

7.2.4 o coeficiente de rendimento acumulado ( ao longo do curso) do candidato. 

7.2.5 Análise da comprovação de conhecimento de idioma estrangeiro conforme 

documentação apresentada e entrevista; 

7.2.6 maior porcentagem de integralização de currículo. 

7.2.7 adequação ao intercâmbio pretendido, conforme a carta de intenções e carta de 

recomendação do coordenador; 

§ 1º – A decisão da Comissão é soberana, cabendo analisar: a documentação, a trajetória acadêmica 

do aluno e seu  perfil  com foco na habilidade de  comunicação, adaptação, resolução de conflitos, 

perfil comportamental, entre outros;  e a adequação ao intercâmbio pretendido. Em caso de 

necessidade, poderá convocar o candidato para entrevista. 
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§ 2º – Havendo empate de candidatos para a mesma vaga, será selecionado o candidato que possuir 

maior média do rendimento escolar, contudo, caso persista o empate, será escolhido aquele que 

estiver matriculado no período mais adiantado do curso e por fim,  o candidato mais velho.   

 

§ 3º - As decisões da Comissão de Avaliação só serão homologadas pela Reitoria e não caberá 

recurso.  

 

§ 4º – A seleção do aluno pela Comissão não implica aceite pela Universidade de destino, devendo o 

aluno cumprir todos os passos, critérios e regras da seleção da Universidade, sendo de total 

responsabilidade da Universidade de destino escolher os cursos e disciplinas que estarão disponíveis 

para a mobilidade. 
 
 
8 Da desclassificação 

 
8.1 Será sumariamente desclassificado do processo seletivo o estudante que:  

8.1.4 Não atender ao disposto no Item 4;  

8.1.5 Não apresentar a documentação completa exigida para qualquer uma das etapas 

do presente Edital;  

8.1.6 Não respeitar os prazos descritos no presente Edital;  

8.1.7 Não atender aos critérios acadêmicos mínimos estabelecidos no presente Edital.  
 
 
9 Do cronograma 
 

DATA ATIVIDADE 

Maio Divulgação do Edital  

23 de agosto 
Data limite para realização do cadastro na Plataforma do Santander: 
https://www.becas-santander.com/pt  

25 de agosto 
Data limite para recebimento das inscrições, no Centro de Atendimento 
dos campi.  

26 a 27 de Agosto Análise das candidaturas  

28 de Agosto Divulgação do resultado preliminar, na página do UGB/FERP, até às 18h.  

31 de Agosto Divulgação do resultado final, na página do UGB/FERP, até às 18h  

Até 20 de Setembro Encerramento das indicações ao santander 

Até 02 de Outubro  Aprovação da indicação pelo Santander 

A ser definida Reunião de Orientação com os alunos selecionados  

Até 09 de Outubro 
Entrega do Termo de Adesão devidamente assinado  
Envio da documentação dos alunos selecionados ao Banco Santander 

Novembro Pagamento da bolsa 

2021 Período da viagem  

 
 

https://www.becas-/
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10 Término do Intercâmbio 
 

10.1 Com o término do Intercâmbio na Universidade de destino, o aluno deverá trazer em 

mãos ou solicitar envio para o UGB/FEP, a lista dos documentos abaixo. 

a) Certificado de notas. 

b) Sistemas de Notas. 

c) Equivalência de Créditos. 

d) Planos de Ensino. 

 

10.2  Os referidos documentos devem contemplar todas as disciplinas cursadas na 

Universidade de destino, com as respectivas notas, carga horária, créditos e conteúdo 

do programa. 
 
 
11 Penalidades 
 

11.1 O aluno que, porventura, não cumprir as exigências previstas pelo Intercâmbio, ou não 

atender às expectativas previstas no Princípios Gerais do Programa Bolsas Ibero-

Americanas de Estudantes de Graduação Santander Universidades, Manual Acadêmico 

do UGB e Guia Acadêmico da Universidade de destino, será sumariamente excluído do 

Programa. 

11.2 O aluno excluído do Programa assumirá o prejuízo de eventual responsabilização por 

perdas e danos causados às instituições conveniadas e a terceiros. 

11.3 Caso o aluno não cumpra o tempo previsto de concessão de bolsa, deverá devolver o 

valor recebido, proporcionalmente, pelos meses que faltarem para o regular término 

de vigência da bolsa de estudos, apresentando ao Banco Santander (Brasil) S/A e ao 

UGB/FERP, um atestado de matrícula contendo a carga horária das aulas e período do 

curso da Universidade de destino. 
 
 
 

Volta Redonda, 18 de maio  de 2020. 
 
 

Elisa Alcantara 
Pró-Reitora de Assuntos Acadêmicos 
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ANEXO I 

 

 

DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM ESPANHOL 

 

 

 

Eu, _________________________________________, professor(a) _____ 

grau do __________________________, matriculado(a) sob o número 

________________, atesto e declaro, para os devidos fins, que o(a) estudante 

___________________________ (CPF ______________________), apresenta 

proficiência em língua _______________ no nível ____, demonstrando _________ 

(fraca, média, boa, ótima) leitura, _________ (fraca, média, boa, ótima) escrita, 

_________ (fraca, média, boa, ótima) conversação neste idioma. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do(a) professor(a) 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) estudante 

 

 

____/____/_________ 

Data 

 


