UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (PROPEP)
NÚCLEO DE INTERNACIONALIZAÇÃO (NINT)
PROGRAMA TOP ESPANHA SANTANDER UNIVERSIDADES
EDITAL n. 001/2019
1. DA APRESENTAÇÃO
1.1 A Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy, por meio da Pró-reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu (PROPEP) e do Núcleo de Internacionalização (NINT),
nos termos do Convênio do Programa de Bolsas do Santander Universidades 2019, torna
público o edital para o Programa Top Espanha de Bolsas 2019.
2. DO OBJETO
2.1 O presente edital tem como objetivo selecionar um (1) aluno e um (1) professor para o
curso de língua e cultura espanhola, a ser promovido pelo Santander Universidades em uma
universidade espanhola, com duração de até 25 dias, no período de junho a julho de 2019.
2.2 O SANTANDER será responsável pelos custos financeiros abaixo identificados, cujo valor e
forma serão definidos em instrumento específico:
a) 01 (uma) passagem aérea para o trecho Brasil-Espanha (ida), e 01 (uma) passagem
aérea para o trecho Espanha-Brasil (volta), cujas condições, classe de vôo e data serão
escolhidas a exclusivo critério do SANTANDER.
b) transporte do(s) participante(s) do programa, entre a sua cidade de origem até a
cidade de São Paulo (e volta), para distâncias superiores a 150 km;
c) contratação de apólice de seguro saúde internacional e seguro de vida ao(s)
participante(s) do programa;
d) eventuais tarifas acadêmicas incidentes sob o curso relacionado ao programa;
2.3 O SANTANDER fica responsável por assegurar que a universidade estrangeira, sob sua
exclusiva responsabilidade, forneça ao(s) bolsista(s) durante a realização do curso objeto
deste PROGRAMA, os seguintes benefícios:
a) o fornecimento das refeições diárias, durante a estada na Espanha, em local de seu
critério e escolha;
b) fornecer alojamentos, escolhidos e indicados a seu exclusivo critério, para
acomodações dos participantes do PROGRAMA;
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c) fornecer transporte aos participantes do PROGRAMA, relacionados às visitas
culturais acadêmicas realizadas exclusivamente no âmbito do PROGRAMA;
d) fornecer aos participantes, após a chegada à Espanha, agenda de atividades
culturais e acadêmicas a se realizarem exclusivamente no âmbito do PROGRAMA.
3. DAS VAGAS
3.1 Serão disponibilizadas duas vagas:
- uma (1) para estudantes de graduação dos cursos presenciais, semipresenciais e à
distancia regularmente matriculados na UNIGRANRIO; e
- uma (1) para docentes contratados da UNIGRANRIO em efetivo exercício.
4. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
4.1 Para participação, o estudante de graduação da UNIGRANRIO deverá atender aos
seguintes requisitos:
- ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil ou estrangeiro com visto de
permanência;
- estar regularmente matriculado na UNIGRANRIO no momento da inscrição;
- quando de sua inscrição, o candidato deve ter concluído, cumulativamente, ao
menos dois semestres e 10 % do total dos créditos do seu curso (vínculo) atual;
- não ter sido contemplado anteriormente com bolsas do Programa Institucional de
Mobilidade da UNIGRANRIO ou bolsas do Programa Santander;
- possuir nível básico de proficiência em língua espanhola;
- possuir passaporte válido no mínimo até novembro de 2019 ou protocolo de
solicitação de passaporte.
4.2 Para participação, o docente da UNIGRANRIO deverá atender aos seguintes requisitos:
- ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil ou estrangeiro com visto de
permanência;
- estar regularmente empregado na UNIGRANRIO;
- estar atuando como docente em sala de aula;
- não ter sido contemplado anteriormente com bolsas do Programa Institucional de
Mobilidade da UNIGRANRIO ou bolsas do Programa Santander;
- possuir nível básico de proficiência em língua espanhola;
- ter Currículo Lattes cadastrado, atualizado e comprovado, com informações
referentes à formação acadêmica e profissional;
- possuir passaporte válido no mínimo até novembro de 2019 ou protocolo de
solicitação de passaporte.
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5 DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA CANDIDATURA
5.1 O candidato (estudante ou docente) deverá providenciar a documentação exigida (itens
5.2 e 5.3) e efetuar a entrega no Núcleo de Internacionalização (NINT), localizado no bloco B,
1º andar, das 8h às 18h, até a quinta-feira, dia 18 de abril de 2019.
5.2 A documentação exigida para a inscrição de estudantes é a seguinte:
a) comprovante da inscrição realizada no site do Santander Universidades, que poderá
ser feita até às 23h59 do dia 08 de abril de 2019 (horário de Brasília), por meio do link:
https://www.santander.com.br/universidades/formacao > Bolsas Internacionais;
b) carta de apresentação em português, devidamente assinada (ANEXO A);
c) formulário de inscrição, preenchido e assinado (ANEXO B);
d) duas fotos 3x4;
e) histórico acadêmico emitido pela Divisão Administração Acadêmica (DAA);
f) cópia do passaporte válido no mínimo até novembro de 2019 ou do protocolo de
solicitação.
5.3 A documentação exigida para a inscrição de docentes é a seguinte:
a) comprovante da inscrição realizada no site do Santander Universidades, que poderá
ser feita até às 23h59 do dia 08 de abril de 2019 (horário de Brasília), por meio do link:
https://www.santander.com.br/universidades/formacao > Bolsas Internacionais;
b) carta de apresentação em português, devidamente assinada (ANEXO C);
c) formulário de inscrição, preenchido e assinado (ANEXO D);
d) duas fotos 3x4;
e) declaração da Coordenação do Curso de Graduação que comprove a atuação do
docente em sala de aula;
f) declaração da Comissão Própria de Avaliação (CPA) com a média das notas de
avaliação do docente em todas as turmas em que lecionou nos últimos três anos. Esta
declaração deverá ser solicitada pelo e-mail: cpa@unigranrio.com.br.
g) cópia do Currículo Lattes atualizada, impressa a partir da Plataforma Lattes
(http://lattes.cnpq.br/), para o período de janeiro de 2016 a abril de 2019.
h) formulário de pontuação do Currículo Lattes para docentes (ANEXO E), para o
período de janeiro de 2016 a abril de 2109.
i) documentos comprobatórios do Currículo Lattes para o período de janeiro de 2016
a abril de 2019.
j) cópia do passaporte válido no mínimo até novembro de 2019 ou do protocolo de
solicitação.
5.4. O candidato (estudante ou docente) é responsável por garantir a veracidade e a correção
das informações prestadas na inscrição, assim como pela clareza e qualidade das cópias que
compõem a documentação exigida.
5.5 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegado desconhecimento.
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6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA ESTUDANTES E DOCENTES
6.1 A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu (PROPEP), por meio do Núcleo
de Internacionalização (NINT), constituirá um Comitê de Avaliação com três membros internos
(professores da UNIGRANRIO, com título de doutor, que não sejam candidatos no processo
seletivo vigente), e dois membros externos (dois consultores ad hoc de outra instituição de
ensino superior).
6.2 O processo de seleção para estudantes candidatos ao Programa Top Espanha ocorrerá em
três etapas:
6.2.1 Etapa 1: análise da documentação pela Comissão de Avaliação, que fará o registro
do Coeficiente de Rendimento (CR) a partir do histórico escolar, gerando uma
classificação dos candidatos. Os dez primeiros colocados serão convocados para a prova
de língua espanhola e entrevistas.
6.2.2 Etapa 2: exame escrito de língua espanhola (nível básico), a ser aplicado por
docentes do curso de Letras da UNIGRANRIO. O exame terá 15 questões objetivas e
cinco discursivas, observando o conteúdo estabelecido pela União Européia para o
ensino do idioma espanhol nos níveis A1 e A2. Cada candidato receberá uma nota de 0
a 10. Os candidatos que não comparecerem à prova na data e hora marcadas serão
automaticamente eliminados. Esta etapa terá caráter classificatório.
6.2.3 Etapa 3: as entrevistas serão conduzidas pelo Comitê de Avaliação e versarão sobre
as motivações para a participação no Programa Top Espanha, abordando também as
experiências acadêmicas (iniciação científica, iniciação à docência, monitoria, etc) e
profissionais dos alunos. Cada candidato receberá uma nota que poderá variar de 0 a
10. O candidato deverá comparecer na data e horário indicados para a entrevista,
conforme o cronograma publicado neste edital. O candidato que não comparecer à
entrevista na data e hora marcadas será automaticamente eliminado. Será calculada
uma média ponderada entre a nota da prova de espanhol (peso 3) e a nota da entrevista
(peso 7) para a obtenção da classificação final. Caso haja coincidência entre as notas, os
critérios de desempate serão, nesta ordem: menor renda familiar (aferida por meio de
contracheque ou da declaração do imposto de renda 2018 do candidato e/ou de seus
responsáveis financeiros e/ou cônjuges); menor tempo para a finalização do curso e
maior idade.
6.3 O processo de seleção para docentes candidatos ao Programa Top Espanha ocorrerá em
três etapas:
6.3.1 Etapa 1: entrega da documentação, que será conferida pela Comissão de
Avaliação. Haverá um somatório entre as notas da CPA (referentes à avaliação do
docente nas disciplinas ministradas nos últimos três anos) e a pontuação do Currículo
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Lattes. Os cinco primeiros colocados serão convocados para o exame de proficiência em
língua espanhola e entrevistas.
6.3.2 Etapa 2: exame escrito de língua espanhola (nível básico), a ser aplicado pelos
docentes do curso de Letras da UNIGRANRIO. O exame terá 15 questões objetivas e
cinco discursivas, observando o conteúdo estabelecido pela União Européia para o
ensino do idioma espanhol nos níveis A1 e A2. Cada candidato poderá receber uma nota
de 0 a 10. Os candidatos que não comparecerem à prova na data e hora marcadas serão
automaticamente eliminados. Esta etapa possui caráter classificatório.
6.3.3 Etapa 3: as entrevistas individuais serão conduzidas pelo Comitê de Avaliação. Os
candidatos serão arguidos sobre a motivação para participar no programa, desempenho
docente, atividades de pesquisa, extensão, gestão, experiência profissional e
participação no curso. Cada candidato receberá uma nota que poderá variar de 0 a 10.
Os candidatos deverão estar disponíveis durante o período da entrevista, conforme o
cronograma de seleção. O docente que não comparecer à entrevista na data e hora
marcada será automaticamente eliminado. Será realizada uma média ponderada entre
a nota da prova de espanhol (peso 3) e a nota da entrevista (peso 7) para a obtenção da
classificação final. Caso haja coincidência entre as notas finais, os critérios de desempate
serão, nesta ordem: menor renda familiar (aferida por meio de contracheque ou da
declaração do imposto de renda 2018 do candidato e/ou de seus responsáveis
financeiros e/ou cônjuges); maior tempo de casa e maior idade.
7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O estudante e o docente finalistas deverão comparecer ao Núcleo de Internacionalização
(NINT), no dia 05 de maio de 2019, para assinatura do Termo de Compromisso, com os
seguintes documentos:
- Termo de Compromisso Assinado (que será previamente enviado por e-mail);
- Comprovante de conta corrente no Banco Santander (em nome do candidato);
- Cópia do Passaporte, da identidade, do CPF e do comprovante de residência.
7.2 Os indicados ao recebimento da bolsa que não entregarem a documentação completa na
data prevista serão eliminados do processo. Neste caso será chamado o segundo finalista.
7.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e demais
publicações referentes a este processo seletivo.
7.4 Não caberá recurso após a publicação dos resultados deste processo seletivo.
7.5. Os casos omissos neste Edital serão analisados pelo Comitê de Avaliação. Informações
não constantes do presente Edital deverão ser solicitadas exclusivamente para:
nint@unigranrio.edu.br
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8 CRONOGRAMA
Até às 23h59 do dia 08 de abril de 2019
(horário de Brasília)
Até 18 de abril de 2019, às 18h, no
Núcleo de Internacionalização.

Inscrições online (site do Santander)
Entrega da documentação
Divulgação da lista dos candidatos (estudantes
e docentes) aprovados na primeira etapa e
selecionados para a prova de língua espanhola
e entrevista.
Prova de língua espanhola (estudantes e
docentes)
Entrevistas com estudantes
Entrevistas com docentes

23 de abril, por meio do site da
UNIGRANRIO (Internacionalização).
24 de abril, às 14h. Local a ser
anunciado.
29 de abril de 2019 (manhã). Local a ser
anunciado.
29 de abril de 2019 (tarde). Local a ser
anunciado.

Divulgação dos nomes do docente e do
estudante que serão contemplados pelo
Programa Top Espanha.

02 de maio de 2019, por meio do site da
UNIGRANRIO (Internacionalização).

Assinatura dos termos

06 de maio de 2019, às 14h.

10 INFORMAÇÕES
UNIGRANRIO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Núcleo de Internacionalização
Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 Bloco B, 1o Andar 25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ - CEP 25071-202
Telefone: 2672-7872
E-mail: nint@unigranrio.edu.br
Horário de atendimento: 8 às 18h.

Prof. Dr. Emílio Antonio Francischetti
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu
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ANEXO A – CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO.

Duque de Caxias, [dia] de [mês] de 2019.
À direção do Núcleo de Internacionalização da UNIGRANRIO,
Eu, [Nome do estudante], venho por meio desta carta apresentar minha
candidatura ao processo de seleção do Programa Top Espanha 2019, de acordo com
o Edital PROPEP/NINT n. 0001/2019.
Sou estudante de graduação do curso de [escrever o nome do curso],
matrícula [número da matrícula], na modalidade [presencial/EaD/semipresencial],
com previsão de término em [mês/ano]. Declaro ter concluído, cumulativamente, dois
semestres e 10% do total dos créditos do meu curso. Declaro também não ter sido
selecionado para bolsas do Programa Institucional de Mobilidade UNIGRANRIO ou
bolsas do Programa Santander.
Desejo participar do processo de seleção do Programa Top Espanha 2019 pois
[apresente os motivos que possui para participar do Programa Top Espanha].
Concluindo, espero que [apresente suas expectativas sobre o Programa
Top Espanha e como pode contribuir para sua vida acadêmica e profissional].

Atenciosamente,
[Assinatura]_________________________________
[Nome completo]
[Telefone]
[Email]
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ANEXO B - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO
PROGRAMA TOP ESPANHA 2019 - SANTANDER
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE
Nome do aluno
Curso

Matrícula

Período

Previsão de conclusão em

Sexo

Idade

Data de nascimento

Nacionalidade

Identidade

CPF

Número do passaporte

Local de emissão/validade

Se estrangeiro, número do visto

INFORMAÇÕES PARA CONTATO
Endereço completo:

Telefone

Celular

Email

DECLARAÇÃO
Declaro que li o Edital e estou de acordo com todos os termos de processo de seleção do Programa de Bolsas
Top Espanha 2019. Confirmo a entrega dos seguintes documentos:

o comprovante da inscrição realizada no site do Santander Universidades (print), que
poderá ser feita até às 23h59 do dia 08 de abril de 2019 (horário de Brasília), através do
link: https://www.santander.com.br/universidades/formacao > Bolsas Internacionais;
o carta de apresentação em português, devidamente assinada
o formulário de inscrição, preenchido e assinado.
o duas fotos 3x4;
o histórico acadêmico emitido pela Divisão Administração Acadêmica (DAA)
o cópia do passaporte válido no mínimo até novembro de 2019 (ou protocolo de solicitação
de passaporte).

Duque de Caxias, ________ de ________________________ de 20___.
______________________________________________
Assinatura
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ANEXO C – CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA DOCENTES.
Duque de Caxias, [dia] de [mês] de 2019.

À direção do Núcleo de Internacionalização da UNIGRANRIO,
Eu, [Nome do docente], venho por meio desta carta apresentar minha
candidatura ao processo de seleção do Programa Top Espanha 2019, de acordo com
o Edital PROPEP/NINT n. 0000/2019.
Sou docente da UNIGRANRIO desde [ano de ingresso], minha matrícula é
[número da matrícula] e leciono para o(s) curso(s) de [escrever o(s) nome(s) do(s)
curso(s)], na modalidade [presencial/EaD/semipresencial]. Declaro não ter sido
anteriormente selecionado para o Programa Institucional de Mobilidade UNIGRANRIO
ou para os programas de bolsas do Banco Santander.
Desejo participar do processo de seleção do Programa Top Espanha 2019 pois
[apresente os motivos para participar do Programa Top Espanha].
Concluindo, espero que esta oportunidade [apresente suas expectativas
sobre o Programa Top Espanha e como pode contribuir para sua vida acadêmica
e profissional].
Atenciosamente,
[Assinatura]_________________________________
[Nome completo]
[Telefone]
[Email]
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ANEXO D - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DOCENTES DA GRADUAÇÃO.
PROGRAMA TOP ESPANHA 2019 - SANTANDER
IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE
Nome completo
Curso(s) em que leciona

Matrícula

Data da Admissão

Sexo

Idade

Data de nascimento

Nacionalidade

Identidade

CPF

Número do passaporte

Local de emissão/validade

Se estrangeiro, número do visto

INFORMAÇÕES PARA CONTATO
Endereço completo:

Telefone

Celular

Email

DECLARAÇÃO
Declaro que li o Edital e estou de acordo com todos os termos de processo de seleção do Programa de Bolsas
Top España 2019. Confirmo a entrega dos seguintes documentos:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

carta de apresentação em português, devidamente assinada
formulário de inscrição do Núcleo de Internacionalização, preenchido e assinado
duas fotos 3x4;
declaração da Coordenação do Curso que comprove a atuação do docente em sala de aula
declaração da Comissão Própria de Avaliação (CPA) com a média das notas de avaliação do docente
em todas as turmas em que lecionou nos últimos três anos.
cópia do Currículo Lattes atualizada, impressa a partir da Plataforma Lattes
(http://lattes.cnpq.br/), para o período de janeiro de 2016 a abril de 2109
formulário de pontuação do Currículo Lattes para docentes para o período de janeiro de 2016 a
abril de 2109.
documentos comprobatórios do Currículo Lattes para o período de janeiro de 2016 a abril de 2109.
cópia do passaporte válido no mínimo até novembro de 2019 ou protocolo de solicitação.

Duque de Caxias, ________ de ________________________ de 20___.
______________________________________________
Assinatura
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ANEXO E - FORMULÁRIO DE PONTUÇÃO DO CURRÍCULO LATTES PARA DOCENTES
PROGRAMA TOP ESPANHA 2019 – SANTANDER
IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE
Nome completo

Curso(s) em que leciona

Matrícula

Tempo de vínculo

Email

Regime de trabalho
(integral/parcial/horista)

Telefone(s)

1. Formação acadêmica e complementar (100 PONTOS)
1.1 Graduação concluída

Pontuação
por produto
40

1.2 Curso de aperfeiçoamento concluído

5

1.3 Curso de especialização lato sensu concluído

15

1.4 Mestrado em curso

15

1.5 Mestrado concluído

30

1.6 Doutorado em curso

20

1.7 Doutorado concluído

40

1.8 Pós-doutorado em curso

5

1.9 Pós-doutorado concluído

10

1.10 Oficinas, minicursos e outros tipos de formação
complementar
1.11 Curso regular de Língua Estrangeira (por idioma/por
semestre)
1.12 Cursos de ferramentas tecnológicas na área de atuação

3

1.13 Participação em cursos de natureza acadêmica e
profissional na modalidade presencial ou a distância ofertada
por instituições universitárias

3

Informado

Confirmado

Total de
pontos

5
5

2. Atuação docente e profissional (150 PONTOS)

Pontuação

2.1 Disciplinas ministradas na educação básica (por ano letivo)

5

2.2 Disciplinas ministradas na graduação (por semestre)

5

2.3 Disciplinas ministradas na pós-graduação lato sensu

3

2.4 Disciplinas ministradas na pós-graduação stricto sensu

5

2.5 Curso e/ou disciplina em projetos de extensão

3

2.6 Experiência profissional na área em que leciona (por ano)

5

Informado

Núcleo de Internacionalização (NINT)

Confirmado
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Total de
pontos

2.7 Membro de corpo editorial de periódicos

5

2.8 Revisor de periódico

5

2.9 Parecerista de agências de fomento à pesquisa

10

2.10 Prêmios atribuídos publicamente por instituição acadêmica

10

3. Produções (200 PONTOS)

Pontuação

3.1 Artigo Publicado em Periódicos Qualis A1 e A2

50

3.2 Artigo Publicado em Periódicos Qualis B1, B2 e B3

30

3.3 Artigo Publicado em Periódicos Qualis B4 e B5

15

3.4 Livro/Edição crítica indexado de circulação nacional e
internacional
3.5 Capítulo de livros indexados (máximo de 3 por livro)/
Verbetes/” livretos indexados/Prefácios e Pósfacios
3.6 Organização de livros indexados de circulação nacional ou
internacional

50

3.7 Trabalho completo em Anais

5

3.8 Desenvolvimento de processos ou produtos com patente

10

3.9 Resenha

3

3.10 Tradução de artigo, capítulo de livro científico e/ou revisão
técnica

10

3.11 Curadoria de exposições

5

3.12 Organização de livros de fotos, gravuras, desenhos e
similares publicados

5

3.13 Exposição individual ou coletiva como artista

10

3.14 Aplicativo/”Software” com registro/ projeto de arquitetura
ou de engenharia com mérito reconhecido por agência de
fomento, ou associação técnica-científica de mérito reconhecido
nacional ou internacional.
3.15 Meio de multimídia, artísticos ou de divulgação científica
devidamente registrado
3.16 Composição musical, arranjo orquestral, direção teatral,
cinematográfica ou coreográfica
3.17 Interpretação e produção técnica em filme, teatro, vídeo e
música

10

3.18 Artigo em jornais de grande circulação

5

Informado

Confirmado

Total de
pontos

Informado

Confirmado

Total de
pontos

15
15

4. Eventos (100 PONTOS)

5
10
5

Pontuação

4.1 Participação como ouvinte em eventos científicos e artísticos
na área do conhecimento
4.2 Conferencista, palestrante ou participante de mesa-redonda
em eventos promovidos na UNIGRANRIO
4.3 Conferencista, palestrante ou participante de mesa-redonda
em congressos regionais, nacionais ou internacionais promovidos

1
5
5

Núcleo de Internacionalização (NINT)
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por associações técnico-científicas ou artísticas nacionais ou
internacionais
4.4 Organização de eventos científicos ou artísticos promovidos
na UNIGRANRIO
4.5 Organização de eventos científicos ou artísticos regionais,
nacionais ou internacionais promovidos por Associações técnicocientíficas ou artísticas nacionais ou internacionais

10
10

4.6 Parecerista ad-hoc de eventos científicos ou artísticos

5

4.7 Avaliador de Iniciação Científica, extensão e mostra de
graduação (por ano)

10

5. Orientações (200 PONTOS)

Pontuação

5.1 Estágio

5

5.2 Monografia/TCC de conclusão de graduação

5

5.3 Projeto de Iniciação Científica para o Ensino Médio

10

5.4 Projeto de Iniciação Científica

20

5.5 Projeto de Iniciação Tecnológica

20

5.6 Bolsista de Iniciação à Docência

20

5.7 Projeto de Apoio Técnico

10

5.8 Monitoria

10

5.9 Monografia de conclusão de especialização

5

5.10 Co-orientação de Dissertação de Mestrado

10

5.11 Co-orientação de Tese de Doutorado

20

5.12 Dissertação de Mestrado

20

5.13 Tese de Doutorado

40

6. Bancas (100 PONTOS)

Pontuação

6.1 Participação em bancas de monografia e trabalhos de
conclusão de curso de graduação
6.2 Participação em bancas de monografia e trabalhos de
conclusão de curso de pós-graduação lato sensu

5

6.3 Participação em bancas de qualificação de mestrado

8

6.4 Participação em bancas de mestrado

10

6.5 Participação em bancas de qualificação de doutorado

10

6.6 Participação em bancas de doutorado

15

6.7 Participação em comissões de seleção de especialização,
mestrado e doutorado
6.8 Participação em bancas de admissão à carreira docente ou
cargos públicos na área de conhecimento

5

Informado

Confirmado

Total de
pontos

Informado

Confirmado

Total de
pontos

5

5

Núcleo de Internacionalização (NINT)

Av. Perimetral Prof. José de Souza Herdy, 1160 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias - RJ, 25071-202
+55 (21) 2672-7842 / +55 (21) 96969-0363 - nint@unigranrio.edu.br

13/14

7. Gestão no âmbito da UNIGRANRIO (100 PONTOS)

Pontuação

7.1 Membro do Núcleo Docente Estruturante de Curso de
Graduação
7.2 Coordenação Adjunta de Curso de Graduação

10

7.3 Coordenação Geral de Curso de Graduação

30

7.4 Diretorias (campi, unidades, escolas, etc)

20

7.5 Coordenação de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu

30

7.6 Coordenação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu

40

7.7 Coordenação de Projetos de Pesquisa Aprovados pela PROPEP

20

7.8 Coordenação de Projetos de Extensão aprovados pela
PROGRAD
7.9 Participação em conselhos, comissões, comitês e assessorias
na UNIGRANRIO
7.10 Participação em conselhos, comissões, comitês e assessorias
ligados a órgãos científicos e de governo

20

8. Bolsas, Auxílios e Cooperação Internacional (50 PONTOS)

Informado

Confirmado

Total de
pontos

Informado

Confirmado

Total de
pontos

20

15
15

Pontuação

8.1 Bolsa individual (por período)

15

8.2 Auxílio como participante de projeto de pesquisa ou de
extensão
8.3 Auxílio como coordenador de projeto de pesquisa ou de
extensão
8.4 Participação de projeto de ensino ou pesquisa com instituições
internacionais
8.5 Convênio Oficial/Cooperação Internacional formalizada por
agência de fomento e com produto comprovado

10
15
10
30

Núcleo de Internacionalização (NINT)
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