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Dispõe sobre o PROGRAMADE BOLSA
JOVENS
IBERO.AMERICANAS .
PROFESSORES E PESQUISADORES
SANTANDER
UNIVERSI
DADES.
O Programa de Bolsas lbero-AmericanasJovens Professores e Pesquisadores
da Universidade
do ensinode graduação
e de valorização
integraa políticade internacionalização
de convênioentreo Banco
Federalde Alagoas.EsteProgramafoi criadomediantea assinatura
com o objetivo de
Santander,as universidadesbrasileirase os países lbero-Americanos,
professores
pesquisadores,
afim de
dos
aprimoraro nível de conhecimentoe especíalizaçâo
vínculosentreas
Alémdissoo programabuscafortalecer
novastécnicase métodos.
aprenderem
de EnsinoSuperiornospaísescitados.
Instituições
OBJETIVO
com vínculo
Possibilitar
a concessãode bolsasde estudoa docentespesquisadores,
(UFAL),
e
Federalde Alagoas
viabilizando,
assimo aprimoramento
na Universidade
empregatício
dos docentesdas licenciaturas.
a especializaçáo
NÚMERODE BOLSAS
(três)
de cursos de
03
bolsas para docentespesquisadores
Serão disponibilizadas
presencial
(modalidades
forma:
e EAD),na seguinte
Licenciatura
Quantidade

CursosUFAL

de bolsas

Áneas
Biologia,
Química,Física,Matemática,
CiênciasSociais,Pedagogia,
LetrasFilosofia,
História,
Geografia,
Teatro,Dança,Música
Espanhol,

Universidades

Universidad
de BuenosAires
http://www.uba.arl
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Ciências
Música,Teatro,Biologia,
Pedagogia,
Sociais,Letras- Espanhol,
Geografia,
Física,História,
Filosofia,
Matemática,
Química.

PontíficaUniversidad
Católicado
Chile
http://www.uc.cl/
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Física,Geografia,
Música,Biologia,
Física,
Matemática,
Química,Educação
LetrasCênciaSociais,Filosofia,
Pedagogia.
Espanhol,

de LaRepública
Universidad
Uruguay
u.uy/
universidad.ed
http://www.

DURAçÃOE VALORDA BOLSA
de destinodeverãoser realizadasno período
A estadiae os estudosna uníversidade
integralà
período
máximode 6 (seis)mesescomdedicação
mínimode 2 (dois) mesesou no
janeiro
a ser
bolsa
de 2013.O valortotal unitáriode cada
e inícioem
hospedeira
universidade
(doze
mil,
concedidapelo SANTANDERé de € 5.000,00(cinco mil euros),R$ 12.807,00
oitocentose sete reais)medianteconversãoefetuadatendo como base a cotaçãodo valor de
venda do Euro, de R$ 2,5614,publicadapelo Banco Centraldo Brasil,relativaà data de
- 03t0912012.
direitoa
indicadoao Programaterâ
Cadapesquisador
do PROGRAMA
lançamento
pelobancoSANTANDER.
de estudoconcedida
umaúnica'bolsa
Todosos créditosdos valoresrelativosàs bolsasconcedidaspelo Santanderserão
do docente,mantidano Santander.
em contacorrentede titularidade
realizados

tNScRrçÃo
os
deverãoser entregues
de Curso.Portanto,
serãofeitasnasCoordenações
As inscrições
documentos:
seguintes
no idiomaespanhol.
conhecimentos
comprovando
a) Documento
b) CurriculumLattes
c) Cópiado RG
d) Cópiado CPF
na lnstituição
a ser desenvolvido
e Planode atividades
de Projetode Pesquisa
e) Proposta
de destinocomduraçãomínimade 2 (dois)mesese duraçãomáxima6 (seis)meses.

SELEçÃO
DE CADACURSO
PRTMETRA
FTAPA- NACOORDENAçÃO
pelosColegiados
dos Cursosde Graduaçáo,
Estaprimeiraetapada seleçãoserárealizada
nos termosabaixo:
RealizarAvaliaçãoqualitativada propostade pesquisa apresentadapelos
1)
candidatos.
obe{gft@
dos candidatos,
Elaborarparecerde méritosobreo perfilacadêmico
2)
critérios:
aosseguintes
Z
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a) Terconhecimentos
da línguaespanhola;
b) Apresentarexcelentee comprovadaproduçãocientífica,medianteapresentação
do Currículo;
c) Não ser e não ter sido beneficiadopor nenhum programade mobilidade
internacional
de iniciativa
do GrupoSantander.
Gada coordenaçãode curso, após seleção de 01 (um) candidato, deverá entregar
pessoalmenteo dossiê protocolado,à Assessoriade IntercâmbioInternacional,localizada
no prédioda reitoria,10andar,vizinhoà ASCOM,até o dia 0511112012
até às í8 horas.
SEGUNDA
ETAPA.NAASSESSORIA
DE INTERCÂMBIO
INTERNACIONAL
NA ASSESSORIAINTERNACIONAL,
após recebimentodo dossÍê, uma comissão,
nomeadapelo Reitor,procederáà seleçãofinal para as vagas disponíveis,
observandoos
seguintes
critérios:
a)
Produção
acadêmica
dentroda proposta
apresentada;
b)

Avaliação
de habilidades
sociaispré-disponíveis
à mobilidade
internacional;

c)

Fluência
em línguaespanhola.
CALENDÁRIO
Inscrição
na coordenação
doscursos
paraexamee
Reunião
do Colegiado
indicação
dascandidaturas

Até o dia 2611012012

2611012012
a 0111112012

Entrega
dosdossiêsà Assessoria
de
Internacional
Intercâmbio

Até o dia 0511112012
às 18 horas,pessoalmente

de
SeleçâofinalnaAssessoria
Internacional
Intercâmbio

Provaescritae oralem espanholdia 0611112012
às
08h30,Localna Faculdade
de Letras- FALE
Entrevista
Final07I 121
2012às 8h30.naAssessoria
-ASl
de Intercâmbio

Resultado

07t11t2012

Recebimento
na Assessoriado número 0811112012
até às 15h.
da conta e assinaturado Termo de
Adesâo(BancoSantander)

Encaminhamento
da documentação
dos 09t11t2012
ao Santander
candidatos
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RESULTADO
O resultadoserá publicadono http://www.ufal.edu.br/asi,
no dia 07111t2012
até as 18:00
horas.
É de inteiraresponsabilidade
de cada UnidadeAcadêmicainformaraos candidatosacerca
da aprovaçãono processode seleçãopelo colegiado.

coNDtçoEs
Os bolsistasvinculados
ao ProgramaBolsas lbero-Americanas
Jovens professorese
Pesquisadoresdevemestar cientesde que sua participação
é condicionada
a um Termode
que permitea utilizaçãode seus dadose imagenspara possívelpublicação,
Compromisso
em
meiosde comunicação,
como objetivode divulgaro programa.
Ficamo estudante
e o docentetambémcomprometidos:
1.
A entregar o Relatório das atividades desenvolvidas durante o intercâmbio
internacional,
dentrode um mêsapósseuregresso;
2"
Escrever,
casosejasolicitado
pelaAssessoria
de lntercâmbio,
um artigoparapublicação,
sobrea experiência
vivenciadano programaa fim de divulgaro projetode mobilidade
no meio
acadêmico.
3.
Permanecer
durantetodo o períodode vigênciada bolsa com dedicaçãointegralna
universidade
hospedeira.
Maceió,10de Outubro
de2012.

: Amaurida SilvaBarros
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