
 
 

 

"PROGRAMA INTENSIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EM AMÉRICA LATINA" 

 

A Diretoria de Cooperação Internacional da UERJ (DCI/UERJ) anuncia a oportunidade para participação no programa 
de intercâmbio da Fundação Botín, no Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina, 
oferecido pela Fundación Botín, com sede na Espanha.  Trata-se de um programa de formação e potencialização de 
lideranças latino-americanas voltado a jovens da graduação que desejam se comprometer com o setor público.  

A Fundación Botín seleciona anualmente 32 estudantes de graduação, com perfil destacado de liderança e vocação 
pública, de países latino-americanos, para participarem de cerca de 2 meses de curso intenso: palestras, aulas, 
visitas institucionais, debates, projetos, treinamento outdoor e formação pessoal.  Os temas trabalhados englobam 
gestão de projetos, economia, inovação no setor público, oratória, criatividade, filosofia política, etc. 

O Programa de 2019 se realizará em 3 etapas: a formação começa em 27 de outubro de 2019, nos Estados Unidos, 
passa pela Espanha e se encerra na Colômbia, em 6 de dezembro de 2019 e, cobre todos os custos de participantes 
(translado, alojamento e acomodação; com exceção de visto e trâmites com passaporte) 

A UERJ, após avaliação de seu Conselho Consultivo, indicará os estudantes, aptos a realizarem suas inscrições online 
no site da Fundação Botín, para participarem da referida seleção. 

Vale ressaltar que a seleção final é de competência única da Fundación Botín.   

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

- Ser aluno de graduação, regularmente matriculado, em qualquer curso da Uerj; 
- Ter nascido entre 1º de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 1999; 
- Ter o domínio da língua inglesa; 
- Já ter completado, em 30 de setembro de 2019, mais de 50% de créditos/horas de seu respectivo curso. 
 
CRONOGRAMA:  

ATIVIDADE 
 

PRAZO 

Período de inscrição na DCI/UERJ De 03 a 26/04 de 2019, das 9h às 15h  
 

Resultado dos alunos pré-selecionados pela UERJ 30/04/2019 
 

Entrega, na DCI/UERJ, das cartas de anuência 
emitidas pela UERJ 

03/05/2019, das 9h às 15h  

Inscrição online no site da Fundación Botín para os 
alunos pré-selecionados, pelo Conselho Consultivo 
da UERJ 
(Recomendamos a verificação antecipada da lista de 
documentos exigidos pela Fundación Botín) 

Até  09/05/2019  

Período de realização do curso  
 

De 27/10 a 06/12/2019   

 

 

 



 
 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ENTREGA NA DCI/UERJ:   

- Histórico escolar da graduação, emitido pelo DAA; 

 - Certificado ou diploma de curso de Inglês; ou de teste de proficiência com nível B1. Não será aceita carta oriunda 
de professor particular; 

 - Carta de unidade acadêmica ou professor da UERJ ou ainda de outra Instituição Pública se comprometendo a 
oferecer estágio no período após o intercâmbio, conforme normativa solicitada no edital do programa (ver abaixo); 

 - Declaração do aluno (padrão Fundación Botín) se comprometendo a realizar o estágio.   

PRÉ-SELEÇÃO NA UERJ:    

Todas as candidaturas serão submetidas à aprovação do Conselho Consultivo da UERJ, segundo os seguintes critérios 
de avaliação:   

Histórico Escolar (CR, disciplinas reprovadas, disciplinas canceladas); 

Proficiência na língua estrangeira; 

Quaisquer outros critérios que o Conselho Consultivo julgar relevantes para a pré-seleção.   

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO ONLINE NO SITE DA FUNDACIÓN BOTÍN:  

Verificar em https://www.fundacionbotin.org/contenidos-fortalecimiento/documentacion-aincluir-por-el-candidato-
dentro-del-formulario-de-inscripcion.html   

 

Os resultados e as etapas de todo o processo devem ser acompanhados pelo site da DCI: http://www.dci.uerj.br 

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2019. 

 

Rua São Francisco Xavier, 524 – sala T030/F – Maracanã - 20550-900 – Rio de Janeiro – RJ  

Tel.: 2334-0797 - E-mail: intercambio@dci.uerj.br 
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