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No 05/20í 3EDITAL GR.ASI

Dispõe sobre o PROGRAMA DE BOLSA
IBERO-AMERICANAS - JOVENS
PROFESSORES E PESQUISADORES
SANTAN DER U N IVERSI DADES

O Programa de Bolsas lbero-Americanas Jovens Professores e Pesquisadores
integra a política de internacionalização e de valorização do ensino e da pesquisa da
Universidade Federal de Alagoas. Este Programa foi criado mediante a assinatura de convênio
entre o Banco Santander, as universidades braslleiras e os países lbero-Americanos, com o
objetivo de aprimorar o nível de conhecimento e especializaçâo dos professores pesquisadores,
afim de aprenderem novas técnicas e métodos. Além disso o programa busca fortalecer vínculos
entre as lnstituições de Ensino Superior nos países citados.

OBJETIVO
Possibilitar a concessão de bolsas de estudo a jovens docentes pesquisadores, com

vínculo empregatício na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), viabilizando, assim o
aprimoramento e a especializaçâo dos docentes.

NUMERO DE BOLSAS
Serão disponibilizadas 03 (três) bolsas para docentes pesquisadores da UFAL dos Campi

A.C. Simões, Arapiraca e Sertão nos cursos abaixo descritos

Universidades Portugu esas Cursos de Graduação da TJFAL
Universidade do Porto Administração

Ciências Econômicas
Ciências Sociais Bacharelado - Sociologia
Comunic ação Social Jornalismo
Comunicação Social Relações Públicas
Direito
História Bacharelado

Universidade de Coimbra Administração
Ciências Econômicas
Comunic ação Social Jornalismo
Ciências Sociais Bacharelado - Sociologia
Ciências Sociais Bacharelado - Antropologia
Direito
História Bacharelado
Servico Social

Universidade Técnica de Lisboa Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Sociais Bacharelado- Sociologia
Comunic ação Social Jornalismo
Serviço Social
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Universidade da Beira Interior Administração

Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Psicologia
Ciências Sociais Bacharelado-Sociolosia
Comunicação Social

Universidade da Madeira Administração
Ciências Econômicas
Psicologia
Serviço Social

DURAçÃO e VALOR DA BOLSA

A estadia e os estudos na universidade de destino deverão ser realizadas no período
mínimo de 2 (dois) meses e no período máximo de 6 (seis) meses com dedicaçâo iniegral à
universidade hospedeira com início em julho de 2014. O valor total unitário de cadã bolsa a ser
concedida pelo SANTANDER é de € 5.000,00 (cinco mil euros), R$ 1S.214,OO (quinze mil
duzentos e noventa e quatro reais) mediante conversão efetuada tenOo como base a cotação do
valor de venda do Euro, publicada pelo Banco Central do Brasil, relativa à data de lançamento do
PROGRAMA - 05/0912013.. Cada pesquisador indicado ao Programa terá direito a uma única
bolsa de estudo concedida pelo banco SANTANDER.

Todos os créditos dos valores relativos às bolsas concedidas pelo Santander serão
realizados em conta corrente de titularidade do docente, mantida no Santander.

rNscRtçÃo
As inscrições serão feitas nas Coordenaçõesde Curso. Portanto, deverão ser entregues os

seguintes documentos:
a) Curriculum Lattes
b) Copia do RG
c) Cópia do CPF
d) Proposta de Projeto de pesquisa
de destino com duração mínima de

e Plano de atividades a ser desenvorvido na Instituição
2 (dois) meses e duração máxima 6 (seis) meses.

SELEçÃO

_ Esta primeira etapa da seleção será realizada pelos Colegiados dos Cursos de
Graduação, nos termos abaixo:
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1) Realizar Avaliação qualitativa da proposta de projeto de pesquisa e plano de
atividades apresentados pelos candidatos.
2) Elaborar parecer de mérito sobre o perfi l  acadêmico dos candidatos, obedecendo
aos seguintes critérios:

a) Apresentar excelente e comprovada produção científica, mediante apresentação
do Currículo;
b) Não ser e não ter sido beneficiado por nenhum programa de mobil idade
internacional de iniciativa do Grupo Santander,

Gada coordenação de curso, após seleção de 0í (um) candidato, deverá entregar
pessoalmente o dossiê protocolado, à Assessoria de lntercâmbio Internacional, localizada
no prédio da reitoria, ío andar, vizinho à ASGOM, até o dia 0111112013 até às 18 horas.

NA ASSESSORIA INTERNACIONAL, apos recebimento do dossiê, uma comissão,
nomeada pelo Reitor, procederá à seleção final para as vagas disponíveis, observando os
seguintes critérios:

a) Produção acadêmica dentro da proposta apresentada;

b) Projeto de pesquisa e plano de atividades a serem desenvolvidos na instituição de
destino;

c) Avaliação de habil idades sociais pré-disponíveis à mobil idade internacional.

INTERNACIONAL

CALENDÁNIO

Inscrição na coordenação dos cursos Até o dia 2511012013

Reunião do Colegiado para exame e
indicação das candidaturas 261101201 a 30/1012013

Entrega dos dossiês à Assessoria de
I ntercâmbio I nternacional

Até o dia 01/1112013

às 18 horas, pessoalmente

Seleção final na Assessoria de
Intercâmbio Internacional

05/1112013 Entrevista Final - todos candidatos
devem estar na assessoria às th para marcar
o horário da entrevista

Resultado 05t11t2013

Recebimento na Assessoria do número
da conta e assinatura do Termo de
Adesâo (Banco Santander)

06111120'13 até às 15hs.

Encaminhamento da documentação dos
candidatos ao Santander

07l '1112013 a paÉir das 16hs.



RESULTADO

O resultado será publicado no http://www.ufal.edu.br/asi, no dia 0511112013 ate as 16:00
horas.

E de inteira responsabilidade de cada Unidade Acadêmica informar aos candidatos acerca
da aprovação no processo de seleção pelo colegiado.

coNDtçÕes

Os bolsistas vinculados ao Programa Bolsas lbero-Americanas Jovens Professores e
Pesquisadores devem estar cientes de que sua participação é condicionada a um Termo de
Compromisso que permite a util ização de seus dados e imagens para possível publicação, em
meios de comunicação, com o objetivo de divulgar o Programa.

Ficam o estudante e o docente também comprometidos:

l. A entregar o Relatório das atividades desenvolvidas durante o
intercâmbio internacional, dentro de um mês após seu regresso;

2. Escrever, caso seja solicitado pela Assessoria de Intercâmbio, um artigo para
publicação, sobre a experiência vivenciada no programa a fim de divulgar o
projeto de mobilidade no meio acadêmico.

3. Permanecer durante todo o período de vigência da bolsa com dedicaçâo
integral na universidade hospedeira.

Maceió, 18 de Outubro

- W
da Silva Barros
Graduação
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