
 

 

Duque de Caxias, 18 de abril de 2017 

 

Edital – N° 003 /2017 

 

Dispõe sobre o programa de Bolsas 
Ibero-Americanas de Graduação 
Santander Universidades 2017. 

 
 
 

A Pró-Reitoria Comunitária e de Extensão anuncia em 20 de abril de 2017, a 

abertura de Edital referente ao Programa de Bolsas Ibero-Americanas de Graduação 

Santander Universidades 2017.  

As condições de participação de alunos neste programa são orientadas pelos 

Princípios do Programa fixados pelo Santander. 

 

OBJETIVO: 

Possibilitar aos alunos de graduação, regularmente matriculados, a oportunidade 

de intercâmbio em Universidades conveniadas participantes do Programa  Ibero-

Americanos.      

 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO ALUNO: 

 

- Não ter sido contemplado em nenhum Programa de Mobilidade Nacional ou 

Internacional do Santander Universidades; 

- Quando de sua inscrição, ter integralizado, no mínimo, 40% dos créditos 

obrigatórios previstos em seu curso; 

- Anexar seu histórico escolar de graduação; 

- Expor seus motivos para o estudo nas universidades conveniadas em carta endereçada 

a comissão de seleção – (Carta de Motivação); 

- Ter obtido CR superior a 8(oito) no ano de 2016; 

- Preferencialmente, participar como bolsista ou voluntário em projetos de pesquisa de 

Iniciação científica. 



 

 

 

CONDIÇÕES PARA O USUFRUTO DA BOLSA: 

Cada bolsa equivale a €3.000 convertidos pela cotação do valor do Euro de 

venda correspondem então em R$10.032,90 para o intercâmbio obrigatório de um 

semestre letivo; 

1. O uso da bolsa ocorrerá em 2017 (2º.  Semestre/1º. Semestre de 2018).  

2. O aluno deve ter passaporte válido no término da seleção (setembro 2017). 

3. A bolsa deve ser utilizada em uma das universidades participantes conforme lista 

abaixo: 

 

 Universidade Politécnica de Madrid – Espanha 

 Universidade de Santiago de Compostela – Espanha 

 Universidade do Porto – Portugal 

 Universidade de Lisboa - Portugal 

 Universidade Técnico Lisboa – Portugal 

 Universidade da Beira Interior - Portugal 

 Instituto Politécnico de Lisboa – Portugal 

 Universidade de Santander – Colômbia 

 Universidade Anáhuac México – México  

 

NÚMERO DE BOLSAS: 

Serão disponibilizadas 03( três) bolsas. 

 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE BOLSA: 

 

Serão considerados os alunos que atendam as normas previstas nesse edital. 



 

 

PARA SE INSCREVER: 

 

Acesse o site do Santander Universidades: 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/paginas/bolsas-ibero-

americanas.aspx 

Imprima o comprovante de inscrição e entregue juntamente com os seguintes 

documentos: 

 

 Histórico escolar de graduação;  

 Carta de exposição de motivos,; 

 Comprovação de Iniciação Científica. ( caso possua) 

 

Obs. Você deverá entregar a documentação em envelope identificado em sua 

Unidade ou diretamente no Campus I – Duque de Caxias, na Pró-Reitoria 

Comunitária e de Extensão - Bloco B - 1º Andar. 

 

CRONOGRAMA: 

 

 20/04/2017 – Lançamento do Programa Ibero Americano na Unigranrio. 

 1/04/2017 a 09/06/2017 - Período de inscrições pelos site do Santander - 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/paginas/bolsas-ibero-

americanas.aspx 

 Até 14 de junho de 2017 –Entrega dos documentos na PROCE - Campus Duque de 

Caxias (ou enviados via Direção das Unidades) 

 20/06/2017 - Divulgação do nome dos pré-selecionados para entrevista 

 21/06 a 24/06 - Entrevistas 

 Resultado final: 26 de junho 

 

 

      Duque de Caxias, 20 de Abril de 2017 

   

 

 

Sonia Regina Mendes 

Pró-Reitora Comunitária e de Extensão 

Universidade Unigranrio 
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