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DisPõesobr e o PROGRAMAD E
LEIRA S
BOLSASLUSO- BRASI
DAD ES
SANTANDERUNIVERSI
O Programade IntercâmbioInternacionalde elunos de graduaçãode Universidades
Luso.Érasileiras- BANCO SANTANDER(BRASIL)S/A, versão 2012 integraa polítiia
e de valorizaÇãodo ensino de graduação (licencialuras)na
de' internacionalização
Santander
UniversidadeFederalde Aíagoas.O Programade Bolsas Luso-Brasileiras
Universidadesfoi criado mediante a aósinaturade convênio"entre universidades
brasileirase o Grupo Santander,com o objetivode potencializaras ielações acadêmicas
de
entre Brasile Portugalcomo fator que contribuipara um maior desenvolvimento
superior,
de
educação
para
luso-brasileiro
a construçãode um espáço
ambosos paísese
por meioda mobilidadede estudantesentreos dpis países.

OBJETIVO
matri.culados,
da UFAL,regularmente
aos alunosdos cursosde licenciatura
Possibilitar
portuguesas
o
durante
de ensinosuperior,
em instituições
de graduação
cursardisciplinas
períodomáximode um semestre.
N UMERODE BOLSAS
10 (dez) bolsas para os alunos regularmentematriculadosem
Serão disponibilizadas
com bolsasde'estudosnos
em 2012,que não forambontemplados
cursosde licenciatura
graduação
forma:
na
seguinte
da
UFAL,
anosde 2006a 2012nos cursosde

UniversidadesPortuguesas
Universidadedo Porto - UP

UniversidadeNova de Lisboa - UnL

Cursosde Gpaduaçãoda UFAL
Historia,FilosoÍìa,CiênciasSociais,Física,
Matemática,Música, Letras,Geografìa,
EducaçãoFísica,Biologia,Química,
Pedagogia.
Pedagogia,Música, Matemática,LetÍas,
Historia, Geografìa,Física,Filosofra,
EducaçãoFísica,Música,CiênciasSociais,
Bioloeia.Química
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Técnicade Lisb.oa- UTL
Universidade

CiênciasSqciaise Biologia

Universidadede Coimbra - UC

História,Filosofia,CiênciasSociais,Física,
Matemática,Música,Letras,Geografìa.
EducaçãoFísica,Biologia,Química,
Pedasoeia.
História,Filosofirl,CiênciasSociais,Física,
Matemática.Música,Letras,Geografìa.
Educação
Física,Biologia,Quírnica.
Pedasosia.
História,Filosofia,CiênciasSociais,Física,
Matemática,Música,Letras,Geografia,
EducaçãoFísica,Biologia,Química;
Pedapopia.

Universidadede.Averro

Universidadeda Beira Interior

d.ocampusde Maceioe outrôdos
a) Poderáhaverindicaçãode um candidato
campido interior(Campusde Arapiracae Campusdo Sertão),do mesmo
pelosseusrespectivos
colegiados
curso,indicados
b) As bolsasserãoparao primeirosemestrede 2013da UFAL,que é referente
, ao segundosemestreletivo (fevereiro/2}13
a julho/2O13)
do calendário
portuguesas.
acadêmico
dasuniversidades
DURAçAOE VALORDA BOLSA
euros).
Duraçãoe valortotalda bolsa:6 (seis)meses;€ 3.300,00(trêsmil e trezentos
passagem
(ida
incluindo
em todosos gastosdo estudante,
Eésevalordeveser investido
por
hospedagem,
deslocamento
do
bolsista),
alimentação,
volta
responsabilidade
e
despesas
consulares.
e demaisdespesas,
interno,
se$urosaúde,
incluindo

rNscRrçAo
dos Cursos de
As inscriçõesdevem ser feitas nas respectivas
-Coordenações
(Graduação)
no períodode 28 de junho a 20 de Agostode 2012.
l-icenciaturas
os seguintes
documentos:
o alunodeveráentregar
No atoda inscrição,
assinado pelo
a) HistoricoAnalítico Escolar de graduação(licenciatura),
(DRCA);
Acadêmicô
e Controle
Departamento
de Registro
vitae(em modeloCNPq- Lattes);
b) Curriculum

LNIVERSIDADEFEDERALDE ALAGOAS

orientação:
c) Planode estudosde acordocoma seguinte
-' Baixar a FtcHA DE INSCR]ÇÃOBOLSASLUSO-BRASILEIRAS
DO
UNIVEÉSIDADES
no sitewww.ufal.edu.br/asi
PROGRAMA
SANTANDER
para realização
dos
sítioslistadosno anexoI e anexarà fichade inscrição,
juntoa cadaCoordenação
planosde estudos,
de cursona UFAL.
na páginado BancoSantander,períodode
e) Fichade inscriçãopreenchídà
com.br/bolsas
ntanderuniversidades.
18.06.
2012 à 01.07.2012-www.sa
SELEçAO
Primeira
Etapa
de cada curso,que
A seleçãoserá realizadapelos Colegiadosdas Licenciaturas
de apenas1 (um)alunoà
via protocolo,
em mãos,o dossiêde indicação
encaminharão,
- ASI/UFAL,
mediante
aposanálise,
INTERNACIONAL
DE TNTERCÂMBIO
ASSESSOR.TA
os seguintes
critérios:
garantindo
dos
o aproveitamento
do planode estudosdoscandidatos,
1)Avaliação
ou na flexível,a partirda
na parteobrigatória
no estrangeiro,
estudosrealizados
no Brasil;
que 1 ECTeuropeu,
de a 25 créditos(hora-aula)
correspon
compreensão
2) Análisee parecerde meritosobre o perfil acadêmicoe a propostados
critérios:
aosseguintes
obedecendo
candidatos,
e frequentar
seucursode
no atoda inscçição
matriculado
a) Estarefetivamente
graduação
(licenciatura);
do cursomatriculado;
no mínimode 2 (dois)semestres
b) Ter realizado
pornenhumprograma
estudantil
de mobilidade
c) Nãoestarsendobeneficiado
na UFAL;
preenchido
no site
de inscrição
e) Ter entreguecopiaimpressado formulário
do SantanderUniversidades:

http://www.santand.er-univer:sidades,com.br/bolsa.s./lUsoBrasileiraq.?
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SegundaEtapa

do dossiê,uma comissã.o,
apos recebimento
INTERNACIONAL,
NA ASSESSORIA
peloReitor,procederá
à segundaetapada seleçãoparaas vagasdisponíveis,
nomeada
critérios:
os seguintes
observando
escolar(peso4);
no historico
baseado.
acadêmico,
a) Desempenho
Lattes(peso4)
no Gurriculum
baseada
Intelectual,
b) Produção
internacional
à mobilidade
sociaispré-disponíveis
de habilidades
c) Avaliação
(peso2).
ao parecerda
comocritéiiosde desempate,
se necessário,
d) Observância,
maior.
A
para.receber
a-bolsa.
estarãoqualificados
Ao finaldestaetapa,os alunosselecionados
oficial
da:cartade aceitação
ao recebimento
da bolsaficaiâcondicionada
implementação
etapa.
da
terceira
realização
a
apos
destino,
de
proveniente
da universidade

na segundaetapa a Assessoriafnternacional
dos selecionados
Após homologação
portuguesas
de destino.Os crileriosde
às universidades
ós-candidatos
eàcaminhará
apos
Somente
de acolhimento.
destasinstituições
seleçãosãoda inteiraresponsabilidade
poderá
bolsa
tet
sua
o
aluno
universidades,
oficialdos candidatos.nestas
a aceitação
implementada.
das universidades
peloscursosconformedisponibilidade
As bolsasserãodistribuídas
dependendoda demanda de candidatos,de'
portuguesas.Hár a possibilidade,
lusas.
;em;"J"tlãnto entreas instituições

CALENDARIO
lnãcriçãodos candidatosno site do BancoSantander

Atê17.08.2012

hltp:l/wwrrv.san{anderuniversidades.com.brlbolsas/luÈoFiasileiras'aspx
Éntrega,pelocandidato,na Coordenaçãode'cadaCursotoda
exigidapelo gdital,inclusiveinscriçãoimpressa
docurnentação

Até20.08.2012

das
paraexamee indicação
do Colqgiado
Reunião
candidaturas

21 a2410812012'
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Entregados dossiêsà Assessoriade Intercâmbio(Predioda
Reitoria),
em mãos

ate o dia 27.08.2012
às 18 horas,em
mãos

(Predioda Reitoria)
Entrevísta
naAssessoria
de Intercâmbio

dast horasàs 16horas
dia29.08.2012
Obrigatório
a presençade todosos
indicados às t
horas para
de horário
agendamento
3010812012
ateàs 18 horas

Resultado

Recebimento
na Assessoria
do númeroda contae assinatura03t09t2012
do Termode Adesão(BancoSantander)
pela Assessoria de Intercâmbio,da 05t09t2012
Encaminhamento,
doscandidatos
ao Santander
documentação

RESULTADO
no dia 30 de Agosto de
será publicadono endereçowww.ufal.edu.br/asi.
O resultado
2012.
do Curso informaraos seus
de cada'Goordenação
E de inteiraresponsabilidade
pelo colegiado,e da
processo
de
seleção
alunos acerca da aprovação no
à entrevistana data e hora previstasnesteedital.
de cõmparecimento
necessidade
pela ausênciado
não se responsabiliza
Internacional
A Assessoriade Intercâmbio
aluno no processo de seleção nem com: a perda dos prazos por parte dos
candidatos.

coNDlçoES
de alunosde
vinculado
ao Programade IntercâmbioInternacional
O estudante
deve estar cientede que sua
graduaçãode UniversidadesLUSO-BRASILEIRAS
que permitea utilização
de
participação
a um Termode Compromisso
é cond.icionada
publicação,
para
possível
com
o
em
meios
de
comunicação,
seus'dadose imagens
o Programa.
objetivo
de divulgar
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2.

3.

Ficao estudante
tambémcomprometido:
A entregaro Relatóriode intercâmbioInternacionaldo Aluno, em
Assessoriade Intercâmbio
modelo cedido pela propria ASI
, lnternacional;
dentrode um mêsaposseuregresso;
um
Escrever,caso seja solicitadopela Assessoriade,.lnterpâmbio,
vivenciadano programaa
sobrea experiência
arligopara publicação,
no meioacadêmico.
o projetode mobilidade
fim de divulggr
paraeste processoseletivoo candidato
assumeque
Ao inscrever-se
expressas
nesteedital.
concorda
comtodasas exigências

Maceio,28 de Junhode 2012'
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da Silva
LimaMarques
Alexandre
Coordenador
CursosGraduação
PROGRAD
daSilva
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Anexo I
êletrônicos ra consultas

pUfluplc!
SÏO
UR-SIGLA=l-Hl
rsos=q9I1
http://sigarra,up
formView?P-C

HrSrÓnn

http'.//sigarra.up.pí,Ílup/curços*gèral.FôrmView?P-ÇUB;S
FILOSOFIA
http:/tsigarra.
up.pVflup/cursos-e.e1{!rmView?P-C UR-SIGIA=LSOCI

CIÊNOASSOCIAIS

;idade'doPorto
:
tÍD

php?tc=L&ano=2009&cod=fis-base
up.pUfcup/pe/boloçrha/curso.
http://www.fc.
FISICA
-

nnrw.Up.'pt
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http://www.fc.up.pt/Ìcup/pe/bolonha/cï19
flpï:=L&ano=2009&cod=mat2-base
MATEMATICA

NCIASSOCIAIS
a*C1

a-L.

:deTécnicade
isboà
JTL
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DANçA

htp://wn{w.üt1,pt/paginaeseolas.php,?area=217&escola=196&curso:I008

MATEMATICA

