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Dispõe sobre o programa de Mobilidade
lnternacionalde alunos de graduaçãoe
docente- Bolsa TOP CHINA Santander

O Programa Top China Santander Universidades integra a política de
ensinode graduaçãona UniversidadeFederal
e de valorização"do
internacionalizaçáo
de Alagoas. O ProgramaTop China SantanderUniversidadesfoi criado mediantea
brasileirase o Grupo Santander,com o
assinaturade convênioentre universidades
entre Brasile China, arealizaçâode projetosacadêmicose
objetivode potencializar,
culturaisvoltados ao aprimoramentoda formação de professorese .alunos das

suPerior'

Instituições

oBJETrvo
regularmente
de bolsasde estudoa alunosde graduação,
a concessão
Possibilitar
matriculadose de docentesda UFAL,em efetivoexercíciode suas atividadesna lES,
para participaremde 03 semanasde programaacadêmicosobre meio ambiente,
urbanismoe sociologia,idealizadopelas universidadesde Shanghai Jiao Tong e
Peking.
NUMERODE BOLSAS
03 (cinco)bolsas,sendo02 (duas)para os alunose 01 (uma)
Serãodisponibilizadas
bolsapara docente,na seguinteforma:
Quantidadede bolsas

Candidatos

de Meteorologia
Cu.rso
Química
Cursode Engenharia
Civil
Cursode Engenharia
Cursode Eng.Ambiental
Cursode Eng.De Petróleo
Cursode Eng.De Produção
Cursode Design
e Urbanismo
Cursode Arquitetura
Cursode CiênciasEconômicas
Cursode Biologia
Cursode Geografia
Sociais
Cursode Ciências
01

Docentede uma das áreascitadasacima

DAREITORA
GABINETE
INTERNACIONAL.
DEINTERCÂMBIO
ASSESSORIA
DURAçÃOE VALORDA BOLSA
e
urbanismo
dos alunose do docenteno cursosobremeioambiente,
A participação
Jiao
de Shanghai
na Universidade
da sustentabilidade
sob a perspectiva
sociologia
de
cobrirdespesas
período
2012.
Além
Julho
de
05
a
27
de
no
de
Peking
será
Tonge
Top Chinaofereceumaajuda
o Prograrna
e hospedagem,
alimentação
de passagem,
(Quinhentos
e vintee oito rèaise setentae oito
de custono VALORde R$ 528,78
a US$300porparticipante.
correspondente
centavos),
INSCRIçÃO
de
serãofeitasnas 12 (doze)Coordenações
NO CASO DO ALUNO,as inscrições
Eng.
Eng.De Petroleo,
Eng.Civil,Eng.Ambieótal,
Eng.Química,
Curso:Meteorologia,
Biologia,
CiênciasEconômicas,
e Urbanismo,
De Produção,Design;Arquitetura
período
a
27'.04.2012.
de
03.04.2012
no
Sociais,
e Ciências
Geografia
documentos:
os seguintes
ser entregues
Deverão
na línguainglesa
de fluência
de comprovação
a) Documento
de
assinadopeloDepartamento
AnalíficoEscolarde Graduação,
b) Historico
(DRCA)
Registr:o
e ControleAcadêmico
de Matrícula
c) Comprovante
d) CurriculumLattes
e) Copiado RG
f) Cópiado CPF
g) Cópiado passaporte
comdataválidaem 2Q12
preenchidoon-tine,
no endereçodescrito.
encontrado
h) Entregade formulário
br./bolsas
abaixo.http://mrwv.santanderuniversidades.com.
de
serãofeitasnas 12 (doze)Coordenações
NO CASODO DOCENTE,as inscrições
Eng,
Eng.De Petroleo,
Eng.Civil,Eng.Ambiental,
Eng.Química,
Curso:Meteorologia,
Biologia,
CiênciasEconômÍcas,
De Produção,Design,Arluiteturae Urbanismo,
a 30.04.2012.
e CiênciasSociais03.04.2012
Geografia
documentos:
os seguintes
Deverãoserentregues
na línguainglesa'
de fluência
de comprovação
a) Documento

3i:::::Tfa"es
d) Cópiado CPF
e) Copiado passaportecom data válidaem 2012
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em
sobreumatemáticaa ser ministrada
e) Entregade propostade Mini-Curso
sob a
acercado meio-ambiente,
chinesas,
línguainglesanas universidades
perspectiva
da sustentabilidade.
SELEçÃODOALUNO
DE CADACURSO
ETAPA- NA CôORDENACÃO
PRIMEIRA
pelosColegiados
dos 12 (doze)
Estaprimeiraetapada seleçãoserárealizada
nos termosabaixo:
Cursosde Graduação,
1) Elaborarparecerde méritosobre o perfil acadêmicodos candidatos,
critérios:
aosseguintes
obedecendo
de
a) Ter fluênciaem inglês(o alunodeveter,no mínimo,nívelavançado
i n g l ê s).
mediante
tentoacadêmico,
rendin
e comprovado
ientarexcelente
excelente
b) Apresentar
do Currículo.
apresentação
no ato da inscriçãoe frequentarseut
matriculado
c) Estar èfetivamente
cursode graduação.
por nenhumprogramade mobilidade
d) Não estar sendo beneficiado
estudantilna UFAL e não ter participadode ediçõesanterioresdo
programa
TopChina.
e) Nãoter reprovação.
válidoem 2012.
f) Ter passaporte

?
Gadacoordenaçãode curso, após seleçãode 0í (um) aluno, deveráentregar
dossiêprotocoladoà Assessoriade IntercâmbioInternacional,na Vice-Reitoria,
às 18 horas,pessoalmente.
atéo dia 07.05.2012

atravésde uma comissãoentrevistará
dos dossiês,a Assessoria,
Como recebimento
(entrevista
final).Nestaseleção
nos dias 09 (em inglês)e 10105120í2
os candidatos
critérios:
os seguintes
serãoobservados
acadêmico.
a) Desempenho
social.
e convivialidade
interpessoal
de comunicação
b) Habilidades
c ) F l u ê n cieam l ín g u ai n g l esa.
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SELEçÃO DO DOCENTE
CADA'CURSO
PBIMEIRAEïAPA, NA COORDENAÇÃO'DE
A seleção será realizada pelos Colegiadosdos 12 (doze) Cursos de
medianteos seguintescritérios:
Graduação,
da propostade mini-cursoapresentadopelos
1) Realizaravaliaçãoqualitativa
candidatos
2) Elaborar parecer de merito sobre O perfil acadêmico e a proposta dos
candidatos,obedecendoaos seguintescritérios:
a) Ter fluênciaem inglês.(o docentedeve ter, no mínimo,nívelavançado
de inglês)
b) Apresentarexcelentee comprovadorendimentoacadômico,'mediante
do Currículo.
apresentação
válidoem 2Q12.
3) Ter passaporte
4) Não ter participadode ediçõesanterioresdo programaTop China.
Gada coordenação de curso, após seleção de 01 (um) único docente deverá
entregar por dossiê a candidatura, protocolado à Assessoria de Intercâmbio
às í8 horas, pessoalmente.
Internacional,na Vice-Reitoria,até o dia 07.05.2A12

tÌ{lenNnctoNnt
or tNlencÂMato
srouNonrtRpn- NnRssesso-nH
entrevistará
atravésde umaçornissão
dos dossiês,a Assessoria,
Como recebimento
final).Nestaseleção
nos dias 09 (em inglês)e'10ft5t2012(entrevista
os candidatos
critérios:
os seguintes
serãoobservados
propostopelo
a). Produçãoacadêmicadentro da área do conhecimento
Universidades.
Programa
TopChinaSantander
social.
e convivialidade
interpessoal
de'comunicação
b) Habilidades
c) F l u ê n cieam l ín g u ai ngtesa.
CALENDARIO
no hofsiÍe
Inscriçã0,BancoSantanderUniversidades

a 2710412012
03t0412012

http ://www.sa ntand eru n ive rs i d ad es.c o m.b r/bols as

nasrespectivas
documentação
Entregar
coordenações

Até27t0412012

Reuniãodo Colegiadopara examee indicaçãodas
candidaturas

De 30/04a 0410512012

de Intercâmbio
Entrega
dosdossiêsà Assessoria
lnternacional

às 18h00,pessoalmente
atéo dia 0710512012
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lnternacional
de Intercâmbio
NaAssessoria

- SeleçãoProficiência
na LínguaInglesa
0910512012
- todos candidatosàs 08h30
Entrevista
1010512012

às 09h00
1110512012
publicação
no sifeda ASI
Resultado,
http://www.ufal.edu,br/asi
na Assessoriado númeroda contae em 1510512012
Recebimento
do Termode Adesão(BancoSantander)
açsinatura
Encaminhamentoda documentaçãodos candidatos Ê.m1510512012
ao BancoSantanderUniversidades
selecionados

RESULTADO
no dia11105t2012.
em http://www.ufal.edu.br/asi
O resultado
serápublicado
É Oe inteira responsabilidadede cada UnidadeAcadêmicainformar aos seus
alunose docenteacercada aprovaçãono processode seteçãopelo colegiado.

coNDlçÕES
O estudantee o docênte vinculadoao Programa Top China Santander
a um
é condicionada
devemestarcientesde que sua participação
Universidades
que permitea utilização
de seus dadose imagenspara
Termode Compromisso
com d objetivode divulgaro
possívelpublicação,em meios de comunicação,
Programa.

e o docentetarnbémcomprometidos:
Ficamo estudante
A entregaro Relatóriodas atividadesdesenvolvidasduranteó
1.
.
dentrode um mêsapósseuregresso;
interçâmbiqinternacional,
pelaAssessoria
um
de Intercâmbio,
casosejasolicitado
Escrevêr,
2.
no
publicação,
para
a
experiênci9...r1iv9nciada
sobre
artigo
projeto
no
meio
de mobilidade
programaa fim de dívulgaro
aeadêmico.
Maceio/Al,03 de abrilde 2012
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rof.JoséNiraldode Farias
lnternacional
sessorde Intercâmbio

