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EDITAL SRI/UNIFESP Nº 002/2016 

 

 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA “BOLSAS LUSO-BRASILEIRAS SANTANDER 

UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 2016”. 

 

 

 

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 Edição 

2016, 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 Luso-Brasileiras Santander Universidades – Edição 2016 e 

pelos critérios aprovados pelo Conselho de Graduação da UNIFESP.  

 

1. Objetivo  

Possibilitar aos alunos de graduação regularmente matriculados na UNIFESP a oportunidade 

de intercâmbio nas instituições portuguesas conveniadas, durante o período de Fevereiro/17 

a Julho/17. 

 

2. Quantidade de Bolsas Oferecidas  

2.1. Serão disponibilizadas 10 bolsas no valor de €3.300 Euros cada, correspondendo a R$ 

13.800,93 (Treze mil, oitocentos reais e noventa e três centavos) – mediante conversão 

efetuada como base a cotação do Euro publicado pelo Banco Central, R$ 4,1821, relativa à 

data de lançamento do Programa – 08/03/2016, sendo este valor não modificado até a data 

do término do presente programa.  
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2.2. As bolsas serão atribuídas para as seguintes instituições:  

Verificar Universidades no Anexo III 

Verificar se a Universidade escolhida tem convênio com a Unifesp, caso a 

Universidade escolhida não tenha Acordo formal com a Unifesp poderá ocorrer 

cobrança de taxas e propinas conforme as regras de cada Universidade. 

 

 

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 outro programa de mobilidade nacional ou internacional promovido pelo Grupo 

Santander; 

III - Não ter sido contemplado com nenhum tipo de bolsa de estudos de mobilidade 

internacional por meio dos programas promovidos pela UNIFESP;  

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

pendência por reprovação;  

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

nos termos da Resolução nº 092/2013; 

VI - Ter integralizado todas as disciplinas previstas para o 1º e 2º semestres letivos do 

curso; 

VII - Atender ao 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, que são: 

a) estar matriculado como estudante regular da UNIFESP; 

b) ter cumprido todas as unidades curriculares previstas para os dois (2) 

primeiros semestres do curso, nos casos de cursos de quatro anos ou mais e um 

(1) semestre para os cursos com menos de quatro anos de duração; 

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

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

universidade estrangeira; 

e) ter sido aceito pela universidade de destino; 
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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; 

h) não estar em situação acadêmica de “TRANCADO”, “LICENÇA GESTANTE”, 

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

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

escolar deverão ser revistas antes da apresentação dos documentos. O aluno que entregar 

histórico escolar com mais de uma pendência terá sua inscrição cancelada. 

 

4. Documentação exigida para o processo seletivo 

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

I – Cópia da Ficha de pré-inscrição do candidato no Portal do Santander 

(www.santanderuniversidades.com.br/bolsas ); 

II – Formulário-SRI preenchido (Anexo I), também disponibilizado na página da 

Secretaria de Relações Internacionais 

(http://www.unifesp.br/reitoria/sri/mobilidade/santander-universidades) . 

III - Histórico Escolar do candidato, atualizado, emitido pela Secretaria Acadêmica de 

seu Campus, devidamente assinado pela direção do Campus. A impressão da 

visualização on-line do histórico do candidato pela Internet não será aceita. Esta 

visualização é apenas para consulta e não é válida como documento oficial para pedido 

de bolsas.  

IV - Carta de Motivação, com foco acadêmico, onde o candidato exporá sua motivação e 

intenções para se candidatar ao intercâmbio. Pode ser digitada, em português, em uma 

lauda/página. 

V - Proposta de Plano de Estudos a ser realizado na instituição portuguesa escolhida, 

com o deferimento da Comissão do Curso do candidato na UNIFESP (Anexo II); 

VI - Curriculum Lattes com atualização mínima de 10 dias anteriores a inscrição, 

disponível no Portal do CNPq (disponível em http://lattes.cnpq.br). 

 

5.  Envio da Documentação 

5.1 A documentação completa deverá ser recebida pela Secretaria de Relações 

Internacionais, impreterivelmente, até o dia 11/05/2016 (quarta feira), das 9h às 11:30h e das 

13h às 17h. Deverá ser entregue pessoalmente ou por correio, no endereço abaixo. Será 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
http://www.unifesp.br/reitoria/sri/mobilidade/santander-universidades
http://lattes.cnpq.br/
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aceita documentação enviada pelo correio desde que a data de postagem carimbada no 

envelope seja até o dia 11 de maio de 2016. 

Secretaria de Relações Internacionais – UNIFESP 
Av. Sena Madureira, 1500 – 4º andar. 
Vila Clementino. 
CEP 04021-001 
São Paulo – SP 
 

5.2. Não será aceita documentação incompleta, enviada por email e/ou após a data final 

informada no cronograma. 

 

6. Critérios de seleção 

6.1. As candidaturas serão avaliadas pela Comissão de Internacionalização da UNIFESP 

em duas fases, ouvidos as Comissões dos Cursos e/ou Diretores Acadêmicos dos campi, 

quando necessário.  

I - A primeira fase da seleção será composta da análise documental requisitado no 

item 4 deste edital (itens I a VI); 

II - A segunda fase será realizada por meio da entrevista dos candidatos pré-

selecionados na primeira fase.  

6.2. Os candidatos pré-selecionados na primeira fase terão seus nomes divulgados nas 

páginas da Intranet e da Secretaria de Relações Internacionais, bem como a data, horário e 

local da entrevista da segunda fase. 

6.3. Não caberão recursos à decisão da Comissão composta por Docentes para este certame  

da UNIFESP. 

 

7. Das Obrigações dos beneficiários 

7.1. Os discentes selecionados para participar do programa 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 aprovado pela Comissão do Curso do beneficiário na UNIFESP;  

II - Apresentar Plano de Estudos (Anexo II) avaliado pela Comissão do respectivo 

Curso de Graduação da UNIFESP com carga horária similar a que seria desenvolvida 

na UNIFESP. Não são necessárias 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 

na UNIFESP;  

III - Apresentar à Secretaria de Relações Internacionais, previamente a viagem: 
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a) cópia da primeira página do passaporte; 

b) cópia do visto de estudos; 

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

no território de destino durante o prazo de vigência da mobilidade; 

d) termo de responsabilidade assinado, que será 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 e 

à PROGRAD o histórico escolar, relatório das disciplinas cursadas com as 

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

da UNIFESP;  

VI – Retornar à UNIFESP, até o prazo de 15 dias corridos, depois de encerrado o 

período de mobilidade estudantil;  

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 do beneficiário.  

 

8. Da divulgação dos resultados  

8.1. Os candidatos selecionados terão seus nomes divulgados na página Secretaria de 

Relações Internacionais e na Intranet, conforme Cronograma; 

8.2. Os resultados finais serão divulgados na página da Secretaria de Relações Internacionais 

e pelo e-mail dos alunos selecionados, conforme Cronograma. 

 

 

 

 

9. Do cronograma* 

Pré-inscrição no Portal do Programa Santander Universidades Até 06 de maio de 2016 

Prazo final para o recebimento da documentação do item 4, na 
Secretaria de Relações Internacionais  

Até 11 de maio de 2016. 

Análise documental e resultado da primeira fase De 16 a 18 de maio de 2016 

Divulgação dos resultados da primeira fase 18 de maio de 2016 

Entrevista com candidatos aprovados na primeira fase 19 de maio de 2016 
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Divulgação dos aprovados na segunda fase 20 de maio de 2016 

Assinatura do Termo de Adesão ao Programa e entrega na SRI 
dos documentos do item 7.1, III,  pelos selecionados 

23 de maio de 2016 

Período previsto para a viagem 1º lote fevereiro/17 a julho/17 

* Cronograma sujeito a alterações    

 

São Paulo, 25 de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 

. 

Profa. Dra. Maria Angélica Pedra Minhoto 

Pró-Reitora de Graduação 

 Profa. Dra. Mirian G. Jasiulionis 

Coordenadora da Secretaria de                                                                    
Relações Internacionais 

 

 

 

 


