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EDITAL TOP-ESPANHA 2018 

 
 

A Unigranrio, por meio da Reitoria e da Pró-reitora Comunitária, comunica a abertura de Edital de 

seleção para o Programa Top Espanha 2018, com o objetivo de selecionar dois alunos e um 

professor para o curso de língua e cultura espanhola, a ser promovido pela Universidad de 

Salamanca.. 

  

  

1. REQUISITOS GERAIS: 

 

Para participação, o candidato deve atender aos seguintes requisitos: 

 

 Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil;  

 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;  

 Estar regularmente matriculado no seu curso atual no momento da inscrição;  

 Não ter sido indicado anteriormente para bolsas de Programas de Mobilidade; 

 Acompanhar o andamento do presente processo seletivo a fim de tomar conhecimento do 

resultado e demais providências; 

 O candidato deverá ter bom desempenho acadêmico, verificado através de Histórico Escolar. 

 

 

2. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS E DOCENTES: 

  

1ª. Etapa 

 

O candidato (aluno ou docente) deverá obrigatoriamente realizar a inscrição online no site do 

Santander através do link: 

 

https://www.santanderuniversidades.com.br/projetos-especiais/Paginas/app-universitario.aspx 

 

2ª. Etapa 

 

Entrega da documentação na secretaria da Pró-reitora Comunitária, em envelope identificado a 

seguinte documentação: 

 

(Para alunos): 

 

Comprovante de inscrição no site do Santander (print);  

Carta de Motivação em Português; 

Carta de recomendação fornecida por docente da Unigranrio; 

Histórico escolar; 
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(Para Docentes): 

 

Carta de Motivação em Português, devidamente assinada; 

Cópia do Currículo Lattes. 

 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

  

3.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegado 

desconhecimento. 

3.2 As inscrições deverão ser realizadas de 20 de fevereiro até 03 maio de 2018 no site do 

Santander (https://www.santanderuniversidades.com.br/projetos-especiais/Paginas/app-

universitario.aspx). 

 

Os alunos deverão apresentar em envelope (modelo A-4) com identificação a seguinte 

documentação: 

 

 Comprovante de inscrição no site do Santander (print);  

 Histórico escolar de graduação;  

 Carta de Motivação em Português, devidamente assinado;  

 Uma carta de recomendação fornecida por docente da Unigranrio. 

 

 

4. DAS ENTREVISTAS 

 

Serão convocados (as) para entrevista até três candidatos (as) por vaga; uma vez esgotado o limite 

de candidatos (as) por vaga, os (as) demais estarão eliminados (as) do certame.  

 

5. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO FINAL PARA O RECEBIMENTO DA 

BOLSA 

 

5.1 Os alunos selecionados e que serão indicados para o recebimento das bolsas deverão 

comparecer a Pró-Reitoria Comunitária no dia 15 de maio com os seguintes documentos:  

 

I. Termo de Compromisso (a ser enviado apenas aos selecionados);  

II. Comprovante de conta corrente no Banco Santander (em nome do candidato);  

III- Cópia do passaporte. 

 

5.2 Estudantes que não entregarem a documentação completa na data prevista serão eliminados do 

processo. 

 

 

6. DOS BENEFÍCIOS: 

 

O Santander se compromete a assumir os custos relativos à viagem/programa; 

 

Os benefícios sob responsabilidade do Santander são os seguintes:  

 

https://www.santanderuniversidades.com.br/projetos-especiais/Paginas/app-universitario.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/projetos-especiais/Paginas/app-universitario.aspx
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a) fornecimento de passagens aéreas Brasil-Espanha-Brasil;  

b) hospedagem em uma das residências universitárias da Universidad de Salamanca, com pensão 

completa; 

c) transporte dos participantes da sua cidade de origem até São Paulo, para distâncias superiores 

à 150Km (ida e volta);  

d) contratação de apólice de seguro saúde internacional e seguro de vida.  

e) eventuais tarifas acadêmicas incidentes sobre as atividades objeto do Programa Top. 

 

  

7.  DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

  

A seleção dos candidatos do grupo de alunos será realizada pelo Comitê de Seleção para Bolsas 

Internacionais. Os critérios para classificação dos bolsistas levarão em conta: 

 

a) o desempenho acadêmico do candidato, considerando, entre outros, o rendimento acadêmico do 

aluno e sua progressão curricular;  

b) desejável nível de conhecimento em língua espanhola;  

c) trajetória acadêmica do candidato. 

 

  

8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO 

 

Inscrições online (site do Santander) Até 03 de maio 

Entrega da Documentação Até 03 de maio 

Divulgação da lista dos alunos selecionados Dia 08 de maio 

Entrevista (agendamento) Dias 09, 10 e 11 de maio  

Resultado Final 15 de maio 

Assinatura dos Termos na PROC 16 de maio 

Embarque (ida) 29 de junho 
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e demais publicações 

referentes a este processo seletivo. 

 

Não caberá recurso após publicação do Resultado Final, inclusive no que diz respeito ao Resultado 

alterado por ocasião de deferimento de Recurso de outrem.  

 

Informações não constantes do presente Edital deverão ser solicitadas exclusivamente para  

mariana.magalhaes@unigranrio.edu.br 
 

Os casos omissos neste Edital serão analisados pelo Comitê especial de bolsas. 

  

 

 

 

Duque de Caxias, 20 de março de 2018 

 

 

 

 

 

 

Sonia Regina Mendes 

Pró-Reitora Comunitária 

 

 

 


