Taubaté, 17 de abril de 2015.

Edital – N° 01/2015
Dispõe sobre o programa de Mobilidade Internacional de
alunos de graduação – Programa Bolsas Ibero-americanas
para Estudantes de Graduação

A Pró-reitoria Estudantil da Universidade de Taubaté anuncia, em 17 de abril de 2015, a abertura do
Edital referente a Bolsas Ibero-americanas de Mobilidade Internacional Santander Universidades 2015.

OBJETIVO
Propiciar aos estudantes indicados pela UNITAU oportunidade de acesso a culturas estrangeiras,
realizando cursos em renomadas Universidades de países Ibero-americanos como: Portugal, Espanha,
Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Porto Rico e Uruguai, de acordo com as diretrizes dos
princípios que norteiam o referido programa.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:


Ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos de vida civil nos termos do artigo 5º do
código civil brasileiro;



Residir no território nacional;



Ter 18 anos ou mais.



Estar regularmente matriculado e adimplente;



Ter média mínima 7,0 em seu curso de graduação;



Possuir plano de estudo avaliado pelo seu departamento e carga horária compatível com a que
deveria desenvolver no semestre;



Escolher curso na universidade hospedeira que possa ser aproveitado para seu currículo;



Apresentar elevado nível do idioma Espanhol;



Não ter participado de nenhuma edição anterior do Programa;



Assumir o pagamento das despesas relativas a: transporte, alojamento, seguro saúde e de vida,
refeições e tarifas acadêmicas com um montante financeiro repassado pelo Santander;



Assumir gastos adicionais incorridos por eventuais acompanhantes, assim como gastos maiores
do que os valores concedidos pela bolsa;



Assinar termo de adesão;



Ser responsável pela obtenção de visto, passaporte e seguros internacionais;



Apresentar em, no máximo, 5 dias, após sua indicação, a apólice quitada de seguro saúde
internacional;



Apresentar em, no máximo, 5 dias, após sua indicação, conta corrente do Banco Santander, em
nome do candidato;



Escolher uma Instituição hospedeira conveniada com sua Instituição de Ensino Superior de
origem;



Alunos dos cursos semestrais: estar cursando, no momento da inscrição, entre o 2º semestre e o
penúltimo semestre;



Alunos dos cursos anuais: estar cursando, no momento da inscrição, entre o 2º ano e o
penúltimo ano.

UNIVERSIDADE DE DESTINO:
Será indicada a Universidade de destino que possuir convênio com a Universidade de Taubaté e o curso
que melhor se relacionar com a área de formação do acadêmico. Os alunos selecionados deverão
elaborar um plano de trabalho que deve ser aprovado pelo seu departamento e acompanhado por um
professor tutor e seguir as orientações conforme deliberação CONSEP 143/2012.
Lista de Universidades conveniadas UNITAU/ Santander:
Chile:
Universidad Mayor Del Chile
Espanha:
Universidad de Sevilla
Universidad de Cádez
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
México:
Universidad Autónoma de Yucatán
Portugal
Universidade de Porto

VALOR TOTAL DA BOLSA AUXÍLIO:
3 (três) mil euros

CONDIÇÕES PARA O USUFRUTO DA BOLSA:


Estar disponível para usufruir da bolsa por um período de seis meses, a partir do 2º semestre de
2015 até dezembro de 2016;



Ter passaporte válido no ato da inscrição.

NÚMERO DE BOLSAS:
05 (cinco) bolsas.

CRONOGRAMA:


17/abril/2015 – Abertura das inscrições.



10/maio/2015 – Encerramento das inscrições.



15/junho/2015 – Divulgação do nome dos selecionados.

PROCESSO SELETIVO:
1) Todos os alunos inscritos deverão realizar o exame de proficiência (caráter eliminatório) na língua
espanhola e obter a nota mínima 7,0. (valor total da prova – 10,0)
2) Todos os alunos classificados no exame de proficiência serão submetidos a uma entrevista individual,
também de caráter eliminatório, a ser realizada por professores indicados pela Universidade de Taubaté.
(critérios de avaliação no total de 10 pontos)
OBSERVAÇÃO: Ocorrendo empate na classificação final, serão aplicados os seguintes critérios de
desempate, para estabelecer a posição de classificação do candidato, nesta ordem: 1) melhor nota na
prova de proficiência; 2) melhor média aritmética, em 2014, no curso de graduação; 3) maior idade (dia,
mês, ano)
Após as etapas acima, os cinco primeiros colocados serão, então, indicados às bolsas.
ATENÇÃO:
Depois do termo de adesão assinado, o aluno, em hipótese alguma, poderá desistir da bolsa.

PARA INSCREVER-SE:
Acesse:
http://www.santander.com.br/portal/wps/gcm/package/wps/universidades_10042015_91901.zip/correntist
as_apoio_a_educacao_superior.htm

O aluno deve imprimir o comprovante de inscrição e entregá-lo juntamente com as cópias do RG, CPF e
do passaporte na Pró-reitoria Estudantil (Av. 9 de Julho n.º 183, Centro, Taubaté/SP
3625-4216 ou 4180). Horário de funcionamento: das 8h às 12h e das 14h às 18h.

| Contato: 12

