UNIVERSIDADEFEDERALDE ALAGOAS

EDITALNOO4I2O12
GR.ASI
DE
Dispõesobre o PROGRAMA
BOLSASFÓRMUI.ASANTANDER
UNIVERSIDADES
-política de
O Programa de Bolsas Fórmula Santander,'verÈão. 2012 integra a
na Upiversidade
internacionalização
e de valorizaçâodo ensino de graduação(licenciaturas)
Federalde Alagoas.O Programade BolsasFórmulaSantanderfoi criadomediantea assinatura
Federalde Alagoas,com o objetivode
de convênioentreo BancoSantandere a Universidade.
da atividadeacadêmica,criar novas fontes de colaboração,
fortalecera internacionalização
a
reciprocidade
e fortalgcero intercâmbiobilateral.Além disso o programabusca potencializar
da formaçãode alunos
realizaçâo
de estudosacadêmicose culturaisvoltadosao aprimoramento
de EnsinoSuperiornospaísescitados.
das Instituições
de graduação
OBJETIVO
da UFAL presenciale da mobilidadeà
Possibilitar
aos alunos d.os cursós de licenciatura
matriculadós,
cursar disciplinasde graduaçãoem instituições
Distância-EAD,regularmente
duranteo períodomáximode um semestre.
de ensinozuperior,
argentinas,
chilenase uruguaías

NÚuenoDEBoLsAq
.

l

matriculados
em' cursosde
02 (duas)bolsasparaos alunosregularmente
Serãodisponibilizadas
com bolsasde estudosnos anosde 2006 a
licenciatuiaem 2012,que não foramcontemplados
forma:
da UFAL,na seguinte
2012noscursosde graduação
no Chile
Universidade
Pontifícia
Universidade
Católicade Chile

Gursosde Graduaçãoda UFAL
Artes,Biologia,
CiênciasSociais,Filosofia,
Física,Geografia,História,Letras,
Matemática,
Pedagogia
e química.

Universidade
no Uruguai ,

Gursosde Graduaçãoda UFAL

(UDELAR) Biologia,
CiênciasSociais,Educação
Física,
Universidade
de La República
Filosofia,Física,Geografia,Histórià,Letras,
Matemática,
Música,Pedagogia,
Química.
iversidades
na
Argentina
Gursos
de
Grailuação
Un
da UFAL
Nacional
Artes;Música,Educação
Física,Filosofia,
Universidade
de Cuyo
Letras,Histó.ria,
Geografiae Física.
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de Jujuy
Nacional
Universidade

Letrase Filosofia.
Pedagogia,

de Cordoba
Nacional
Universidade

Filosofia,
Teatro,Biologia,
Química,História,
e
Letras,Geografia,Pedagogia,Matemática
Física.
e Letras.
CiênciasSociais,Filosofia

de BuenosAires
Universidade

a)Poderáhqverindicaçãode um candidatoQo campusde [4aceió.eoutro dos campidointerior
pelosseusrespectivos
(Campusde Arapiracae Campusdo Sertão),do mesmocurso,,'indicados
colegiados
b)As bolsasserão Barao primeiro semestre de 20í3 da UFAL,que é referenteao primeiro
citadas.
das universidades
acadêmico
do calendário
a julho/2013)
letivo(fevereirot2013
semestre
DURAçÃOE VALORDA BOLSA
Duraçãoe valor total da bolsa:6 (seis)meses;em reais a quantiade R$ 12.458,50(Dqzemil
a € 5.000,00(cinco
quatrocentos
e cinquentae oito reaise cinquentacentavos),correspondente
incluindopassagem
mii euros).Esseválordeve ser investidoem todosos gastosdo estudante,
interno,
deslocamento
alimentação,
hospedagem,
(idae voltapor responsabilidade
do bolsista),
consulares
incluindo
segurosaúde,e demaisdespesas,
flespesas
'
TNSCRTçÃO
dos Cursos de Licenciaturas
As inscriçõesdevem ser feitas nas respectivasCoorden,aÇões
presencial
à Distância(EAD),rlo períodode 24 de Agostoa 23 de
(Graduação)
e modalidade
setembrode 2012.
documentos:
o alunodeveráentregaros seguintes
No atoda'inscrição,
no idiomaespanhol;
conhecimentos
comprovando
a) Documento
de Registroe
assinadopelo Departamento
AnalíticoEscolarde Graduação,
b) Histórico
ControleAcadêmico(DRCA);
de Matrícula;
c) Comprovante
d) CurricutumLattes;
e) Cópiado-RG;
f) Cópiado CPF;
anexa;
g) Preencher
a fichade inscrição,
de candidatura,'anexo.
no formulário
h) Entregade planode estudos,constante

,
ì
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- Obtero elencode disciplinas
sítios
nos respectivos
de acolhimento
da universidade
junto
planos
a
par?
de
estudos,
dos
realização
flcha
de
inscrição,
à
I
e
anexar
listadosno anexo
de cursona UFAL.
cadaCoordenação
i) Ficha de inscrição preenchida na página do Banco Santander-

-

^ - .

- ^ i ^

SELEçAO
t

PrimeiraEtapa
de cadacurso,que deveráentregar,
das Licenciaturas
A seleçãoserárealizadapelosColegiados
DE
apenas
I (um) aluno à ASSESSORIA
indicação
de
em mãos; o dossiêde
via protocolo,
-ASI/UFAL,
os seguintes
critérios:
apósanáliseimediante
INTERNACIONAL
TNTERCÂMPIO
dos
1) Avaliação'doplano de estudosdos candidatos,garantindoo aproveitamento
parte
ou na flexível;
na
obrigatória
no estrangeiro,
estudosrealizados
2) Análisee parecerde méritosobreo perfilacadêmicoe a propostados candidatos,
critérios:
aosseguintes
obedecendo
a) Estar efetivamentematriculadono ato da inscriçãoe frequentarseu curso de
graduação
(licenciatura);
do cursomatriculado;
no mínimode 2 (dois)semestres
b) Tef realizado
pornenhumprograma
estudantil
de mobilidade
c) Nãoéstarsendobeneficiado
;"
I
na UFAL;
.

de LíngüaEspanhola
d) TerConheciméntos

do
bom,rendimento
açdrèmico,medianteapresentação
. q) Apresentarexcelente.ou
Currículo.
f) Ter entreguecópia impressa do formuláriode inscriçãopreenchidono site do
SantanderUniversidades:
- http://wwr,lv.santanderuniversidades.com.brlbolsas/lusoBrasileifas.aspx

+*9.*T
INTERNACIONAL,
após recebimento
DE INTERCÂMBIO
do dossiê,uma
NA ASSESSORIA
cornissão,nomeada.pelo, Reitor,proceder'áà segundaetapa da - seleção para as vagas
observando
os seguintes
critérios:
disponíveis,
baseadono histórico
escolar(peso4);
a) Desempenho
acadêmico,.
b) Provqde avaliação
orale escritaem espanhol( peso4)
(peso2).
à mobilidade
internacional
c)Avaliação
de habilidades
sociaispré-disponíveis

'
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parecerda Coordenação do
d)Observância,
se necessário,
comocritérios
de desemppte,'ao
priorizanUo
Cursode Giaduação,
e à idadedo(a) candidâto(a),
a maior.
para recebera bolsa.A
Ao final.destaetapa,os alunosselecionados
estarãoqualificados
implementação
da bolsa ficará condicionada
ao recebimentoda carta de aceitaçãooficial
proveniente
de destino,apósa realização
da universidade
da terceiraetapa.
Terceira Etapa
Apóshomologação
dos selecionados
na segundaetapaa Assessoria
Internacional
encamÍnhará
os candidatosàs universidades
chilenas,argentinase uruguaiasde destino.Os critér:ios
de
seleçãosão da inteira'iesponsabilidade
des[asinstituições-de
acolhimento.
Somenteapós a
aceitaçãooficial-dos candidatosnestas universidades,
o aluno poderá ter sua bolsa
implementada.
t
CALENDÁRIO
Inscrição
doscandidatos
no sitedo BancoSantander

Atê23.09.2012

http://wwurshntanderuniversidades.com.
br/bolsas/lusoBiaI
sileiras.aspx
pelocandidato,
Entrega,
na Coordenação
de cadaCurso Até24.09.2012
todadocuúentação
exigidapeloedital,inclusive
inscrição
impressa
paraexamee indicação
Reuniãodo Colegiado
das
candidaturas

25 a28.09.2012

(Prédio até o dia 01j0.2012às 18 horas,em
EntregadosdossiêsàAssessoria
de lntercâmbio
da Reitoria),
êm mãos
mãos
SeleçãofinalnaAssessoria
de Intercâmbio
lnternacional dia03.10.2012Provaorale escrita
de línguaespanhola
às th30 horasna
Faculdade
de Letras(FALE);
-Entrevista
dia04.10.2012
às 8:30dia
a presença
de todosos
, Obrigatório
' indicados às
para
ths
dgendamento
de horário.
Resultado

04J0.2012a partirdas 14:00horas

Recebimentona Assessoriado número da conta e 05.'r0.2012
assinatura.do
TermodeAdesão(BancoSantander)
pela Assessoriade lntercâmbio,
Encaminhamento,
da 08.10.2012
documentação
doscandidatos
ao Santander
RESULTADO
,
wrdry.ufal.edu.br/asi
O resultado
serápublicado,no
endereço
no dia 05 de outubrode 2012.
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É de inteira responsabilidadede cada Goordenaçãodo Curso informar aos seus alunos
acerca da aprovação np processo de seteção pelo colegiado, e da necessidadede
comparecimentoà entrdviéta na data g hora previstas neste _ed.ital.A Assessoria de
tntercâmbioInternacional.nãose responsabilizapela ausênciado âluno no processode
:
seleçãonem com a perdados prazospor parte dos candidatos.
\

r

coNDlçoEs

.

O estudantevinculadoao Programade IntercâmbioInternacionalde alunos de
graduação de UniversidadesFÓRMULASANTANDERdeve estar ciente de que. sua
de seusdados
que permitea utilização
a um Termode Compromisso
é condicionada
[articipãção
com o objetivode divulgaro
em meiosde comunicação,
ê imaleÃspara possívelpublicação,
Programa.
Ficao estudantetambémcomprometido:
1. A entregaro Relatóriode Intercâmbiolnternacionaldo Aluno, em modelocedidopela
dentrode um mêsapósseuregresso;
lnternacional,
própria
ASI-Assessoriade Intercâmbio
um artigopaiapublicação,sobre
casodejasolieitadopeiaAssessoriade lntercâmbio,
2. Escrever,
'no programaa fim de divulgaro projetode mobilidadeno meio
vivenciada
a experiência
acadêmico
para este processoseletivoo candidatoassumeque concÕrdacom todasas
3. Ao inscrever-se
expressasnesteedital.
exigências
\

Maceió,23 de agostode 2012

koq

Barros
lnter:nacional
or de lntercâmbio
GAB/UFAL-

Pró-reitorde Graduação
PROGRAD/UFAL

Anexo I

FORMULARIO
DE CANDIDATURA
.

1 FOTO

ANOACADÊMICO:
2012

PROGRAMA
DE BOLSA?SrM( ) NÃO( ) Quar
CURSONA UFAL:

_ UFAL
NOME:UniversidadeFederalde A
ENDEREçOCOÍ\4PLETO:
Av. Lourivalde MeloMota,s/n - CAMPUSA. C. SIMOES,Tabuleiro
ASSESSOR
INTERNACIONAL:
Prof.Dr.José Niraldode Farias
(82)
+55
TELEFONE:
321+1005
FAX:+55 $213214-1137
E.MAIL:
DIRETOR:
TELEFONE/FAX:

TELEFONE/FM:

DETERMINO:
PREVISÃO

DO ESTUDANTE
ASSINATURA
DATA:
DE ORIGEM)
RDENADOR
DO CURSO(|NST|TUIçAO
DATA:
(lNSTlrUlçAoDE
ooRDENADORDE COOPERAçAO

oRIGEM)
DATA:

t

'

l

'

l

(lNsTlrulçÃoDE
COoPERAçÃo
Do cOORDENADgfiirtó
E CARTMBO
ASSTNATURA

'

cÓDrco

l

DISCIPLINA

DISCIPLINA

CREDITO
S

I

TOTALDE
CRÉDITOS

I

ASSINATURA
DO ESTUDANTE

DO CURSO(rNSTrrUtçAO
DE ORIGEM)
E CARTMBO
DO COORDENADOR
ASSTNATURA

(lNSTlTUlçÃO
DE COOPERAçÃO
DE
DO COORDENADOR
E CARTMBO
ASSTNATURA
oRIGEM)

DO çURSO(lNSTl
DO COORDENADOR
ASSINATUME CARTMBO
ACOLHTMENTO)

(|NST|TUrçAO
DE
DE COOPERAçAO
E CARTMBO
DO COORDENADOR
ASSTNATURA
ACOLHTMENTO)

DEcoopEnnçÃoINTERNAcIoNAL/UFAL
EMpRocnnMAS
ALUNoS
coM pARTrcrpnçÃo
\

ì
I

FICHADO ESTUDANTE
NOME:
DATADE NASCIMENTO:
ENDEREÇO:

EMAIL:

TELEFONE:

ALUNODE GRADUAçÃO(

(
ALUNO.DE,MESTRADO

ALUNODE DOUTOMDO( )

cuRSo(HAB|LrrAçÃO):

( )
PROFESSOR

NODE MATRICULA:

Convênio
UFAIJ
PROGMMADO QUALPARTICIPA:
PAíSELEITO:
(PREVIsÃo):
DE !NÍCIO:
TÉRMrNo
PERíODO

TNSTTTUTçÃO
ererrn:
(
ESTUDOS
GMDUAçÃO ( ) MESTRADO
QUEESTÃOSENDOREAI-TZADOS:
DOUTORADO( ) PÓS-DOUTORADO()
ORIENÏADOR
BRASILETRO:
I

E-MAIL:
ORIENTADORESTRANGEIRO:
E-MAIL:
\

,

( )
ESPECTALTZAçÃO

ANEXOII

chilena
Universidade

PontifíciaUniversidad
Católicade Chile
www.uc.cl

Uruguaia
Universidade

Endereçoseletrônicosparaconsultas
Artes:http://artes.uc.cl/
cll
://www.bio.puc.
Biologia:http
CiênciasSociais:http://www.uc.clles/facultades/ciencias-sociales
losofia
Filosofia:http://www.uc.clleS/facultades/fi
://fisica.uc.cll
Física:http
grafiaycienciapolitica/
clltristoriageo
Geografia:http://www7.uc.
aycienciapolitica/
História:http://www7.uc.cllhistoriageografi
Letras:http://www7.uc.cl/letras/
Matemática:http
ï//www.mat.puc.cll
cll
://educacion.uc.
Pedagogia:http
mica.uc.
cll
://wúw.qui
Química:http

Endereçoseletrônicosparaconèultas
,

ì

Biologia:http://www.universidadur.edu.u)/Gen2012/gen-2012-qenera
84
?action=fullnews&id:23
2012-general.
Ciên.Sociais:http://www.universidadur.edu.uy/Gen2012lgen
php?action:fullnews&id:4855
Èdur.píri.a:http://www.uniyersidadur.edu.uy/Gen20l2lgen-2012-eene
ho?action:full news&id:4840
2012 eeneral.php
Filosofia:http://www.universidadur.edu.uy/Gen20l2lgen
?action=fullnews&id=2452

de La Repúblicaaction:fullnews&id:239I
Universidad
Geografia:http://ivww.universidadur.edu.uy/Gen2012leen-2012-general
uv b?action:fullnews,&id:2392
www.universidad.edu.
2012-general.php?
História:http://www.universidadur.edu.ulr/Gen20l2leen
I
action=fullnews&id:245

'
action:fullnews&id:2453
,'
edu.uy/GeúOI 2/gen-2012 seneral.p
://www.universidadur.
Matemática'http
hp?action:fullnews&id=2394
12/gen 20I 2-general.php?
Música:http://www.universidadur.edu.uy/Gen20
action:fullnews&id:2513
Pedagogia:http://www.universidadur.edu.uv/Geú012lgen-2012-gener
p?action:fullnews&id:2450
12/een 20I 2-eeneral.php
edu.uy/Gen20
Química:htp://www.universidadur.
?action:fullnews&id:2486
Argentinas
Universidades

Endereçoseletrônicosparaconsultas

'

l

I9
Artes:http://www.uncu.edu.arlestudios/carrera/2
I5
arlestudios/carreral2
Música:http://www.uncu.edu.
hup://www.uncu.edu.arlestudios/canera/365
EduçãoFísica:
7
Filosofid:http://wqw.uncu.edu.arlestudios/carrera/43
www.uncu.edu.ar Lestras:http://wúw.uncu.edu.arlestudios/carreral43
8
edu.arlestudios/canera/446
História:http://www.uncu.
edu.arlestudios/carrera/263
uncu.
Geografia:httpi/Âvww
edu.arlestudios/carrera/273
://www.unqu.
Física:http

de
Nacional
Universidad
Cuyo UNCUYO

de
Nacional
Universidad
Jujuy
www.unlu.eou.ar

de
Nacional
Universidad
Cordoba- UNC
''

www.unc.edu.ar
\

de Buenos
Universidad
Aires- UBA
www.uba.ar

'

I

://www.fhycs.unju.edular/
Pedagogia:http
u.edu.arl
Letras:http://www.fhycs.uni
u.edu.arl
://www.ftrycs.urÚ
Filosofia:http

Teatro:http://www:unc.edu.arlfacultades/facultad-de-artes/lic-en-teaho-ac
1989
Biologia:http://www.unc.edu.arlfacultades/facultad-de-ciencias-exactas
gia-cb90
fi sicas-)';naturales/biolo
edu.arlfacultades/facultad-de-ciencias://www.unc.
Química:http
I 995
ôuimicas/lic-en-qcaa-yedu.arlfacultades/facultad-de-Íilosofi
//www.unc.
http
:
História:
I
humanidades/lic-en-historia-1993
Filosofica:http://wwwunc.edtl.arlf,acultades/facultad-de-filogofia-ylosofia:198d
humanidadeVlic-en-fi
a'yedu.arlfacultadbs/facultad-de-Íilosofi
Letras:http://www.unc.
002
humanidades/lic-letras-mod-2
losofia-y.
arlfacultades/facultad-de-fi
edu.
grafi
://www.unc.
a:http
Qeo
humanidades/lic-enseoerafia-2003
losofia-yedu.arlfacultades/facultad-de-fi
://www.unc.
:http
Pedagogia
humanidades/lic-cs-de-la-educac-2003
de-matematicaMatemática:http://www.unc.edu.arlfacultades/facultad7I
c-en-matematicaastronomia-y-fmica/li
arlfacultades/facultad-de-matematica://wwwunc.edu.
Física:http
sica/lic-en-fisica-2010
astionomia-y-fi
CiênciasSociais:úww.sociales.uba.ar
Filosofiae Letras:www.filo.uba.ar
I

)

