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o Programa de Bolsas Fórmula santander, versão 20í 3 integra a política de
internacionalização e de valorização do ensino de graduação na Univer"sidade Federal de Alagoas
O programa de Bolsas Fórmula Santander foi criado mediante a assinatura de convênio entre o
BancJ Santander e a Universidade Federal de Alagoas, com o objetivo de fortalecer a
internacionalização da atividade acadêmica, criar novas fontes de colaboração, rectprocidade e'
fortalecer o intércâmbio bilateral. AIém disso o programa busca potencializar a realização de
estudos acadêmicos e culturais voltados ao aprimoramento da formação de alunos de graduação

das lnst i tuições de Ensino Superior.

OBJETIVO

possibilitar aos alunos dos cursos de graduação da UFAL, regularmente matriculados, cursar
disciplinas de graduação em instituições uruguaias e argentinas de ensino superior, durante o
período máximo de um semestre.

NÚMERO DE BOLSAS

Serão disponibilizadas 02 (duas) bolsas para os atunos regutarmente matriculados em 2013 nos
cursos abaixo descritos:

Universidade no Uruguai Cursos de Graduacão da UFAL

Universidade de La República (UDELAR) Direito
Administração,
Ciências ContábeÌs
Ciências Econômicas
Psicologia,
Serviço social
Comunicação Social
Ciências Sociais

Universidade na Argentina Cursos de Graduação da UFAL

Universidad de Mendoza Direito
Administração
Ciências eontábeis
Psicologia
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Universidad Nacional de Córdoba Direito
Administração, t
Ciências Contábeis
Cièncias Econômicas
Psicologia,

. Serviço.social
Comunìcação Social (Jornalismo)
.Comúnicação Social (Relações Públicas)
Ciências Sociais (Antropologia)
História Bacharelado

Universidad Nacional De Mar Del Plata DireÌto
Admìnistração,
Ciências Contábeis
Ciências EconÔmicas
Psicologia,
Serviço social
Ciências Sociais ( Sociologia)
História Bacharelado

a)Poderá haver indicação de um candidato de cada m dos campi da UFAL, (Campus Maceió,
campus Arapiraca e campus sertão). do mesmo. curso, indicados pelos seus. respectivos
colegiados.

As bolsas serão para o primeiro semeslre de 2014 da UFAL, que é referente ao segundo semestre
letivo (fevereiro 120i4 a ju1hol2014) do calendario acadêmico das univèrsidades de destino.

DURAçÃO E VALOR DA BOLSA

Duração e valor total da bolsa: 6 (seis) meses; em reais ã quantia de R$ 14.304,50 (Catorze mil
trezentos e quatro reais e cinquenta centavos),. correspondentes a € 5 000,00 (cinco mil euros).
Esse valor deve ser investido em todos os gastos do estudante, incluindo passagem (ida e volta
por responsabilidade do bolsista), hospedagem, alimentação, deslocamento interno, seguro
saúde, e demais despesas, incluindo despesas consulares.

TNSCRTçÃO

As inscrições devem ser feitas nas respectivas Coordenaçôes dos Cursos de Graduação até o dia
24 de setembro de 20í3.

No ato da inscrição, o aluno deverá entregar os seguintes documentos:

a) Documento comprovando conhecìmentos no idioma de Língua Espanhola;

b) Histórico Analítico Escolar de Graduação, assinado pelo Departamento de Registro e
' Controle Acadêmico (DRCA)I
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c) Comprovante de Matricula;
' d) Curriculum Lattes:

e) Cópia do RG;

f) Cópia do CPF;

g) Cópia preenchida da fÌcha de inscrição com plano de estudos (no site da Assessoria:
fritp://www ufal.edu. brlasi/arquivos/formulario-de-inscricao-formula-201 3/view);

h) elenco de disciplinas da univèrsidade de acolhimento nos respectivos sítios Iistados no
anexo f, anexa à ficha de inscrição, para realizaçâo dos planos de estudos, junto a cada
Coordenação de curso na UFAL.

Santander-preenchida págìna Bancó

SELEçÃO

Primeira Etaga

A.seleção será realizada pelos Colegiados de cada curso, que deverá entregar, via protocolo, em
mãos, o dossiê de indicação de ãpenas í (um) aluno à ASSESSORIA DE INTERCÂMBIO
INTERNACIONAL -ASyUFAL, após análise, mediante os seguìntes critérìos:

1) Avalìação do plano de estudos dos candìdatos, garantindo o apioveitamento dos
estudos realizados no estrangeiro, na parte obrigatória ou na flexível;

2) Análise e parecer de merito sobre o perfil acadêmico e a proposta dos candidatos,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) Estar efetivamente matriculado no ato da inscrição e frequentar seu curso de
graduação;

b) Ter realizado no mínimo de 2Oo/o do curso matriculado na data da viagem;

c) Não ter sido contemplado(a) com nenhum tipo de bolsa de mobilidade internacional
estudantil na UFAL:

d) Ter Conhecimentos de Língua Espanhola;

e) Apresentar excelente ou bom rendimento acadêmico, mediante apresentaçâo do
Histórico Escolar;

f) Apresentar Produção Científiça, mediante Curricutum Lattes;

g) Ter entregue cópia impressa dô formulário de incrição preenchido no site do
Santander Universidades:

, http://www. santanderuniversidades.com.brlbolsas/Paginas/ProgramaFormula. aspx.

Segunda Etapa - Assessoria de Intercâmbio lnternacional

i) Ficha de inscrição
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Na ASSESSORIA DE TNTERCÂrilgto tÌ.ttERttActoNAL, após recebimento do dossrê, umacom.issão da FALE' nomeada pelo Reitor, realizará no dia ogtlótzols uma avaiiaçãã oÃl e escrita
em Língua Espanhola de caráter eliminatório, No dia 1ol10/2013, uma outra Comissão compostapela Assessoria de Intercâmbio, respectivamente nomeada pelo o Reitor, procederá a seleção,qom a entrevista final, obser:vando os seguintes critérios:

a) Desempenho acadêmico, baseado no histórico escorar, ressartamos que na seleção seráavaliado o coeficiente de rendimento acumulado. (peso 4);
b) Avaliação dâ Produção Acadêmicâ (Curriculum Lattes). (peso 4);
c) Avaliação de habilidades sociais pré-disponíveis à moúilidade internacional (peso 2).
Caso necessário o desempate, serão observados como critérios o parecer da Coordenação

do Curso de Graduação, e a idade do(a) candidato(a), priorizando a maior.

Ao .final desta etapa, os alunos selecionados estarão qualificados para
implementação da bolsa. ficará condicionada ao recebimento da carta
proveniente da universidade de destino, após a realização da terceira etapa.

Terceira Etapa
Após homologação dos selecionados na segunda etapa a Assessoria Internacional encaminharáos candidatos às universidades de destino. os critérios de seleçã- 

- 
são àa inteiraresponsabilidade desta instituição de acolhimento. somente após a aieitação oficial doscandidatos nesta universidade, o aluno poderá ter sua bolsa irnplementada.

receber a bolsa. ,A
de aceitação oficial

CALENDÁRIO
Inscrição dos candídatos no site dì BãnõõEãnGnãã Alé 22t09t2013

Entrega, pelo candidat@
Curso toda documentação exigida peló edital, inclusive
inscrição impressa

Até 24t09t2013

Reunião do Colegiado para exãmãììnaicacaõ oas
candidaturas

25109 a 01hOl2O13

Entrega dos dossiês à AsseìsoriaìãJÃGrcârnbrb
(Prédio da Reitoria), em mãos

até o dÌa 07110t2013 às 18 horas,
em mãos

Seleção fìnal na Assessoria de tntercârnOio
Internacional

Dia O911012013 Prova oral e escrita
de l íngua espanhola às gh na
Faculdade de Letras (FALE). sendo
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a prgva de Proficiência
eliminatória, ou seja, somente
participarão da entrevista final os
candidatos(as) que atingirem no
mínimo sete pontos, em uma
escala de um a dez;

dia 1011012013 - Entrevista Final -
todos candidatos devem estar na
ASI às th para marcar o horário
da entrevista.

Resultado 11t10t2013

Recebimento ha Assessoria do número da conta e
assinatura do Termo de Adesão (Banco Santander)

14t10t2013

Encaminhamento, pela Assessoria de Intercâmbio, da
documentação dos candidatos ao Santander

15t10t2013

RESULTADO

O resultado será publicado no endereço www.ufal.edu.br/asi no dia 1í de outubro de 20í3

É de inteira responsabilidade de cada Coordenação do Curso informar aos seus alunos
acerca da aprovação no processo de seleção pelo colegiado, e da necessidade de
Comparecimento à entrevista na data e hora previstas neste edital: A Assessoria de
Intercâmbio Internacional não se responsabiliza pela ausência do aluno no processo de
seleção nem com a perda {os prazos por pârte dos candidatos

coNDrçoEs

O estudante vinculado ao. Programa de Intercâmbio Internacional de alunos de
graduação de Universidades FORMULA SANTANDER deve estar ciente de que sua
participação é condicionada a um Termo de Compromisso que permite a utilização de seus dados
e imagens para possível publicação, em meios de comunicação, com o objetivo de divulgar q
Programa.

Fica o estudante também comprometìdo:

1. A entregar o Relatório de lntercâmbio lnternacional do Aluno, em modelo cedido pela
própria ASI -Assessoria de lntercâmbio Internacional, dentro de um mês após seu regresso;

2. Êsc!'ever, caso seja solicitado pela Assessoria de Intercâmbio, um artigo para publìcação, sobre
a èxperiência vivenciada no programa a fìm de divulgar o projeto de mobilidâde no meio
acadêmico.
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3. Ao inscrever-sè para este pÍocesso seletivo o candidato assume que concorda com todas'as

exigências. expressas neste edital.

aceió, 01 de agosto de 2013'

i de Relações Internacionais .
R/UFAL



, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
GABINETE DO REITOR

ASSESSORIA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

ANÉXO I

Universidade Uruguaia Endereços eletrônicos para consultas'

Univqrsidad de La República

www.universidad.edu.uy

Direito
http.//www. unorte. edu. uv/
Ciências Sociais
http://www. unorte. edu. uy/

Comunicação Social
http://wvvw comunicacion.edu. uv/taxonomv/term/629
http://wwwcomunicacion.edu. uv/taxonomv/term/630
http://www comunicacion.edu. uv/ensenanza/gradolSeou ndoano
http://vwvwcomunicacion.edu. uy/ensenanza/grado/terceralg
http://rrvww. comunicacion.edu. uy/sitesldefaulUf i les/Opcionales
o/o 20 4ok C2o/oB Ao/o20 Ao/o C3okB 1 oo/o2o S e gu n d ook20 s em e str e
%202013 Q.pdí

Ciências Contábeis
http://w!wv.ccee.edu. uy/Plan 20 1 2/20 1 2-07-

W
AdmlnistraÇão
http://www ccee,edu. uv/PIan-20 1 2/20 1 2-07-
05%20NPEíinalAnexol l  laDist .  N009. 1 1.pdf

Ciências Econômicas
http://www ccee.edu. uy/Plan-20 1 2/20 1 2-07-
05%20NPEfinalAnexol l  laDist .  N009. 1 1.pdf

Universidades Argentinas Endereços eletrônicos para consultas

Universidad de Mendoza
http://www. um. edu. ar

%C3%ADa.html

Ciências Contábeis
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Universidad Nacional de.
Córdoba,
Ì\rww.unc.edu:ar

soôi€leê

Comunicação social ( Jornalismo e Relações Públicas)
htto://wwr,,u. unc,edu.arlfacultades/facu ltad-de'derecho-v.ciençias:

Universidad de Mar Del Plata
www.mdp.edu.ar : ,

Administração, Ciências contábeÌs é Ciências Econômicas
http://www. mdp.edu.arleconomicas

Direito
htto://www. mdD.edu. arlindex. ohp?kev=57 4


