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EDITAL SRI/UNIFESP Nº 001/2019 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA “TOP ESPANHA 2019 - SANTANDER 

UNIVERSIDADES” 

 

 

 

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

Internacionais, torna público o Edital SRI/UNIFESP n° 001/2019 para seleção de estudantes 

de graduação da UNIFESP no âmbito do Programa “Top Espanha 2019 – Santander 

Universidades”. 

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

Programa “Top Espanha 2019 - Santander Universidades” e pelos critérios aprovados pelo 

Conselho de Graduação da UNIFESP. 

 

1. Objetivo  

Possibilitar a mobilidade internacional de alunos de graduação para participação em curso de 

língua e cultura espanhola ministrado pela Universidade de Salamanca – Espanha. 

 

2. Quantidade de Bolsas Oferecidas  

Duas (2) bolsas para estudantes de graduação. 

 

3. Benefícios 

Aos candidatos selecionados serão oferecidos os seguintes benefícios: 

 

I.          Três (3) semanas de curso de Língua e Cultura Espanhola na Universidade de 

Salamanca – Espanha; 

II. Passagens aéreas (ida-e-volta); 

III. Três semanas de hospedagem com pensão completa (3 refeições diárias) em 

residência universitária da Universidade de Salamanca; 

IV. Despesas com transporte para as visitas previstas no programa oficina do 

curso; e 

V. Seguro internacional de saúde e de vida, pelo período do curso. 
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4. Período da Mobilidade 

A viagem será realizada entre os meses de junho e julho. 

 

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

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

VII.  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 antes da apresentação dos documentos. Históricos 

apresentados com pendências serão desclassificados.  

 

5.1. Dos documentos para inscrição 

 

a) Formulário-SRI (anexo I);  

b) Histórico escolar atualizado emitido e assinado pela Secretaria Acadêmica do Campus; 

c) Carta de Motivação, com foco acadêmico, explicando a motivação e intenção de se          

candidatar; 

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

- http://lattes.cnpq.br; 

http://lattes.cnpq.br/
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e) Cópia da Ficha de pré-inscrição do candidato no Portal do Santander: 

https://www.santander.com.br/universidades 

 

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

impreterivelmente, até o dia 09/04/2019 (terça-feira), por correio ou entregue pessoalmente, 

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

até o dia 08/04/2019. 

 

Secretaria de Relações Internacionais – UNIFESP 
Av. Sena Madureira, 1500 – 1º andar. 
Vila Clementino. 
CEP 04021-001 
São Paulo – SP 
 

Documentação incompleta, enviada por email e/ou após a data mencionada não será aceita. 

 

6. Critérios de seleção 

6.1. Os documentos serão avaliados pela Comissão de Assuntos Internacionais da 

UNIFESP em duas fases, ouvidas as Comissões dos Cursos e/ou Diretores Acadêmicos dos 

campi, quando necessário.  

I - A primeira fase da seleção será composta da análise documental requisitado na 

cláusula 5.1 deste edital. 

II - A segunda fase será composta por entrevista, dos candidatos pré-selecionados na 

primeira fase.  

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

de Relações Internacionais. 

  

8. Da divulgação dos resultados  

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

Intranet e demais meios de comunicação. 

Não caberão recursos à decisão da Comissão. 

 

9. Cronograma 

Inscrições no site do Santander Universidades Até 08 de abril de 2019. 

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

09 de abril de 2019. 

https://www.santander.com.br/universidades
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Análise documental  
De 10 a 22 de abril de 

2019. 

Resultado da 1ª fase 23 de abril de 2019 

Entrevista com candidatos aprovados na 1ª fase A definir. 

Divulgação dos aprovados na seleção A definir. 

Entrega do Termo de Adesão, assinado, pelos estudantes 
selecionados. 

A definir. 

Viagem Junho/Julho 

   

 

 

São Paulo, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Lia Rita Azeredo Bittencourt 

Coordenadora da Secretaria de Relações Internacionais 

 

 

 

 


