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Edital Seleção Programa de Bolsas Ibero-Americanas graduação 
Santander Universidades 2017 

Dispõe sobre o programa de Mobilidade 
Internacional de alunos de graduação – 
Programa de Bolsas Ibero-Americanas 
Santander Universidades.  

 

 
A Diretoria de Cooperação Internacional da UERJ anuncia a abertura de Edital referente à bolsa 
de estudos para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas graduação Santander Universidades 
2017.  
 
OBJETIVO 
Possibilitar aos alunos de graduação, regularmente matriculados, a oportunidade de cursar 
disciplinas nas Universidades participantes (disponível no anexo 1) do Programa Ibero-
Americanas Santander. 
 
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO ALUNO 
1. Ser aluno de graduação da UERJ regularmente matriculado e inscrito em disciplinas; 
2. Quando de sua inscrição, ter integralizado, no mínimo, 40% dos créditos obrigatórios 
previstos em seu curso e no máximo 80%; 
3. Ter CR igual ou superior ao CR médio do curso e superior a 6,0; 
4. Não ter participado de programa de intercâmbio da UERJ com mais de 6 meses de duração; 
5. Nível de Espanhol – conhecimentos correspondentes a no mínimo DELE-B1, exceto Portugal. 
 
DETALHES SOBRE A BOLSA 
 - Valor de cada bolsa: R$10.032,90 (dez mil e trinta e dois reais e noventa centavos) 
equivalente a € 3,000.00 (três mil euros), pagos em parcela única, em depósito na conta 
corrente Santander do candidato no Brasil, no dia 01/agosto/2017.  
 
NÚMERO DE BOLSAS E ÁREAS 
Será disponibilizada 01 bolsa em qualquer área do conhecimento.  
 
PROCEDIMENTOS PARA A CANDIDATURA 
Os candidatos deverão proceder as pré-inscrições diretamente na página 
www.santanderuniversidades.com.br/bolsas até o dia 09/junho de 2017. 

Após essa etapa, os candidatos deverão apresentar até o dia 12/junho/2017, os documentos 
abaixo listados à DCI – Diretoria de Cooperação Internacional, no campus Maracanã, Pavilhão 
João Lyra Filho – R. São Francisco Xavier, 524 – sala T030/F, Maracanã. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para inscrição DCI/UERJ:  
- Ficha de inscrição da DCI assinada pela Direção da Unidade Acadêmica do candidato, disponível 
no site da DCI; 
- Formulário online do Programa de bolsas Ibero-Americanas Santander impresso. 
- Curriculum vitae resumido; 
- Original do histórico escolar da UERJ  atualizado (emitido pelo DAA)  ou boletim acadêmico emitido 
pela Unidade Acadêmica; 
- Comprovante de conhecimentos em espanhol equivalente a no mínimo DELE-B1, exceto Portugal; 
- Cópia do passaporte, que deve ter validade de pelo menos seis meses após a data prevista para o retorno 
do intercâmbio ou cópia do comprovante de agendamento do passaporte.  
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CRONOGRAMA: 

Até 09/junho/2017 – período de pré-inscrição na página  
www.santanderuniversidades.com.br/bolsas; 

Até 12/junho/2017 – entrega de documentos na DCI/UERJ;  
20/junho/2017  Divulgação do Resultado a partir das 14h na página da DCI - www.dci.uerj.br; 
Até 27/junho/2017– O aluno contemplado deverá preencher na DCI, o Termo de Adesão e o 
formulário de candidatura da Universidade de destino assinado pela Direção da sua Unidade 
Acadêmica. 
Setembro/2017 ou Janeiro/2018 – períodos possíveis para o início do intercâmbio de duração 
de seis meses. 
 
 
OBRIGAÇÕES E DIREITOS DOS CANDIDATOS CONTEMPLADOS: 
 
O aluno selecionado para receber a bolsa deverá: 
 
- responsabilizar-se pela aquisição de bilhete aéreo Brasil-Espanha-Brasil e seguro saúde 
para o período de realização do intercâmbio, incluindo na proposta o item repatriação 
sanitária; 
 
- apresentar na DCI antes da viagem, os documentos necessários para o seu afastamento 
para o intercâmbio, disponíveis na DCI; 
 
- concordar em cursar disciplinas na universidade de acolhimento, respeitando os 
procedimentos estabelecidos pela universidade; 
 
- assumir o compromisso de manter comportamento condizente com a ética e a moralidade 
acadêmicas, observando as regras de convivência praticadas na instituição anfitriã e zelar pelo 
conceito da UERJ perante as demais instituições; 
 
- retornar ao Brasil, após o término da bolsa, para a continuidade e conclusão de seu curso; 
 
- atender a todos os itens do edital. 
 

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

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2017. 
 

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