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E D I T A L  A R I I   014/2015  
 PROGRAMA FÓRMULA SANTANDER DE  

BOLSAS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL 2015 
 

Estão abertas as inscrições para seleção de 3 (três) estudantes de graduação (licenciatura/bacharelado) 
da PUC-SP, exceto Ciências Médicas, Enfermagem e Engenharia Biomédica, para participação no 
Programa Fórmula Santander de Bolsas de Mobilidade Internacional 2015, que concederá bolsas 
para desenvolvimento de intercâmbio acadêmico no exterior. 
 
 
1.      Duração 

1 semestre acadêmico (1º/2016) 
 
 

2. Países de destino 
Argentina, Chile, Colômbia, Espanha ou Portugal  
 
 

3. Opções de IES estrangeiras / País / Cursos 
 

IES estrangeira País Cursos 
 

Pontificia Univ. Católica Argentina – UCA 
www.uca.edu.ar  

 
Argentina 

 

Geral – exceto Ciências Médicas, Enfermagem e 
Engenharia Biomédica 

 

Universidad de Mendoza  – UM 
www.um.edu.ar  

 
Argentina 

 

Geral – exceto Ciências Médicas, Enfermagem e 
Engenharia Biomédica 

 

Univ. Cat. de la Santísima Concepción  - UCSC 
www.ucsc.cl  

 
Chile 

 

Geral - exceto Ciências Médicas, Enfermagem e 
Engenharia Biomédica 

 

Universidad de Valparaíso - UV 
www.uv.cl   

 
Chile 

 

Geral - exceto Ciências Médicas, Enfermagem e 
Engenharia Biomédica 

 

Universidad Diego Portales – UDP 
www.udp.cl  

 
Chile 

 

Geral - exceto Ciências Médicas, Enfermagem e 
Engenharia Biomédica 

 

Universidad de Talca – UTalca 
www.utalca.cl  

 
Chile 

 

Geral - exceto Ciências Médicas, Enfermagem e 
Engenharia Biomédica 

 

Universidad del Norte – UN 
www.uninorte.edu.co  

 
Colômbia 

 

Geral - exceto Ciências Médicas, Enfermagem e 
Engenharia Biomédica 

 

Universidad Católica de Ávila - UCÁvila 
www.ucavila.es  

 
Espanha 

 

Geral - exceto Ciências Médicas, Enfermagem e 
Engenharia Biomédica 

 

Universidad Católica de San Antonio - UCAM 
www.ucam.es  

 
Espanha 

 

Geral - exceto Ciências Médicas, Enfermagem e 
Engenharia Biomédica 

 

Universidad de Jaén – UJ 
www.ujaen.es  

 
Espanha 

 

Geral - exceto Ciências Médicas, Enfermagem e 
Engenharia Biomédica 

 

Universitat Ramon Llull  – URL 
www.url.es  

 
Espanha Serviço Social 

 

Instituto Politécnico de Setúbal – IPS 
www.ips.pt  

 
Portugal 

 

Administração / Fisioterapia / Fonoaudiologia 

 

Universidade de Lisboa - UL 
www.fd.ul.pt 

 
Portugal Direito 

 

Universidade do Porto 
www.up.pt  Portugal 

 

Geral – exceto Administração, Ciências 
Econômicas, C. Econ. Com. Internacional, 
Medicina, Enfermagem e Engenharia Biomédica 
 

 
   
4. Quantidade de bolsas 

3 (três) 
 
 

http://www.uca.edu.ar/
http://www.um.edu.ar/
http://www.ucsc.cl/
http://www.uv.cl/
http://www.udp.cl/
http://www.utalca.cl/
http://www.uninorte.edu.co/
http://www.ucavila.es/
http://www.ucam.es/
http://www.ujaen.es/
http://www.url.es/
http://www.ips.pt/
http://www.fd.ul.pt/
http://www.up.pt/
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5. Valor da bolsa 

R$ 16.846,50 (correspondente a € 5 mil, de acordo com a cotação de 21/05/15 – data de 
lançamento do Programa), destinados a cobrir despesas com passagens aéreas, seguro-saúde, 
hospedagem e manutenção durante a realização do programa de intercâmbio 
 
 

6. Requisitos 

a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado em curso de graduação 
(bacharelado/licenciatura) da PUC-SP, exceto Ciências Médicas, Enfermagem e Engenharia 
Biomédica, do 4º ao antepenúltimo semestre do curso, observado o quadro do item 3.  

b. Possuir excelente desempenho acadêmico na PUC-SP (média geral simples igual ou superior 
a 7,00, sem aproximação)* 
* Para calcular a média geral simples, deve-se somar as notas de todas as disciplinas (aprovadas e 
reprovadas) e dividir pelo número de disciplinas. Caso o candidato tenha tido uma reprovação e já 
tenha cursado, com aprovação, a disciplina, a nota da reprovação não será considerada para fins 
de cálculo da média simples. 

c. Possuir bolsa de estudos na PUC-SP (ProUni, Doação/Fundasp ou outra bolsa de caráter 
filantrópico).** 
** FIES e bolsa dissídio não possuem caráter filantrópico  

d. Ser brasileiro nato ou naturalizado 

e. Não ter sido contemplado anteriormente com bolsas de estudos de mobilidade internacional 
de iniciativa do Grupo Santander  

f. Não ser funcionário, estagiário, cônjuge ou parente até segundo grau de funcionário do Banco 
Santander ou de pessoas envolvidas diretamente no Programa Fórmula Santander de Bolsas 
de Mobilidade Internacional 2015 

g. Para candidatos a intercâmbio em IES de língua espanhola: Preferencialmente possuir 
conhecimentos intermediários ou avançados da língua espanhola  

 
 
7. Documentos necessários para inscrição 

a. Formulário eletrônico de candidatura impresso (o formulário deverá ser preenchido 
impreterivelmente até 11/09/15 no Portal Santander Universidades – site 
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/paginas/formula-santander.aspx) 

b. Ficha de inscrição preenchida, assinada e com uma foto 3x4  

c. Carta(s) de motivação, endereçada(s) à ARII, apresentando as razões da candidatura, nos 
idiomas em que serão ministradas as aulas durante o intercâmbio  

d. Curriculum vitae, nos idiomas em que serão ministradas as aulas durante o intercâmbio 

e. Boletim de avaliação emitido pelo Portal Acadêmico ou Secretaria de Administração Escolar 
(SAE), com todas as notas obtidas até o 1º semestre/2015 (candidatos que ingressaram por 
transferência, suficiência ou reopção, ou que tiveram aproveitamento de estudos, necessitam 
apresentar o histórico escolar emitido pela SAE) 

f. Comprovante de matrícula na PUC-SP (2º semestre/2015) 

g. Carta de recomendação de um professor da PUC-SP, em português, devidamente assinada, 
entregue em envelope lacrado ou enviada pelo seu emitente em formato .pdf ou .jpg ao e-mail 
dci-arii@pucsp.br 

h. Formulário do Setor de Administração de Bolsas de Estudos – SABE (Anexo I) 

i. Plano de estudos preliminar aprovado pela coordenação do curso na PUC-SP, contendo 
indicação de disciplinas a serem cursadas durante o intercâmbio (Anexo II) 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/paginas/formula-santander.aspx
mailto:dci-arii@pucsp.br
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j. Planilha com previsão de gastos no país de destino, considerando-se a primeira opção indicada na 
ficha de inscrição (Anexo III)  

Obs 1.: Deverá ser elaborado um plano de estudos para cada IES estrangeira indicada na 
ficha de inscrição do candidato 

Obs 2.: Caso a candidatura seja feita para IES Portuguesas e de língua espanhola, o 
candidato deverá apresentar um exemplar em cada idioma dos itens c e d 

 

 
8. Critério de seleção 

Serão analisados o desempenho acadêmico, currículo, motivação e condições do estudante, além  
do desempenho em língua espanhola, quando aplicável. 
 
  

9. Processo de Seleção  

1ª fase:  Análise dos documentos listados no item 7. Serão convocados para a 2ª fase 
(entrevista) até 15 (quinze) estudantes.  

2ª fase:  Entrevista com representante(s) da ARII, a ser agendada com cada candidato. 
 

 
10. Calendário 
 

 

a. Inscrições - 1ª etapa 

Preenchimento do Formulário eletrônico no site 
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/paginas/formula-santander.aspx 
(Portal Santander Universidades) 

 

Até 11/09/15 

 

 

b.  Inscrições – 2ª etapa 

Entrega, à ARII, dos documentos indicados no item 7 

 
Até 21/09/15 

c. Divulgação dos candidatos convocados para as entrevistas 24/09/15 

d. Entrevistas 

Local: na ARII, em horário a ser agendado com cada candidato 
 

    Obs. 1: Candidatos a intercâmbio em IES de língua espanhola serão 
também entrevistados em língua espanhola 

 

 

28 e 29/09/15 

 

d.  Divulgação do resultado 
 

30/09/15 

e.  Entrega do termo de adesão assinado, com indicação de conta corrente 
(modalidade “universitária”) mantida junto ao Banco Santander  02/10/15 

 
 
11. Inscrições 

Local:  Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais – ARII  
 Sala P-67 (1º andar – Prédio Velho, Campus Perdizes) 
 Horário: das 9 às 19h, de 2

a
 a 6

a
 feira 

 
 
 
 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/paginas/formula-santander.aspx
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12. Observações 

a. Caberá às IES estrangeiras indicadas no item 3 confirmar a aceitação dos estudantes que 
forem contemplados com as bolsas do Programa Fórmula Santander de Mobilidade 
Internacional 2015. Em caso de impossibilidade de acolhida do bolsista por parte da IES para 
o qual foi inicialmente selecionado, poderá o estudante ser realocado para desenvolver a 
mobilidade em outra IES parceira.  

b. Apenas serão consideradas válidas as inscrições que preencham todos os requisitos do 
presente Edital e cuja documentação seja entregue à ARII dentro do prazo. 

c. O valor da bolsa será depositado pelo Banco Santander a partir de janeiro/2016, em conta 
corrente (modalidade “universitária”), de titularidade do candidato, mantida junto ao Banco 
Santander. 

d. Os selecionados devem ceder ao Banco Santander (Brasil) S/A, de maneira irrevogável e 
irretratável, a título gratuito, o direito de utilizar seu nome, imagem e/ou som de voz para 
anúncios relativos à divulgação do Programa Fórmula Santander de Bolsas de Mobilidade 
Internacional e/ou outros produtos e serviços de interesse da instituição, em mídia impressa, 
digital ou eletrônica.  

e. Durante o semestre acadêmico de participação no programa de intercâmbio, os estudantes 
selecionados serão matriculados na PUC-SP na modalidade "intercâmbio internacional".  

f. O estudante intercambista deve estar ciente de que, ao retornar à PUC-SP, poderá cursar 
disciplinas fora da grade curricular original, com vistas ao cumprimento do percurso acadêmico 
previsto na matriz curricular de seu curso.  

g. O estudante intercambista deve estar ciente de que: (I) o intercâmbio em si não assegura 
equivalência automática dos créditos que corresponderiam a um semestre na PUC-SP; (II) os 
aproveitamentos de estudos das disciplinas cursadas e aprovadas durante o programa de 
intercâmbio dependem (única e exclusivamente) da análise da coordenação do curso e estão 
condicionados ao recebimento da certidão de notas oficial, emitida pela IES estrangeira; (III) a 
solicitação de aproveitamento deverá ser feita junto à SAE, mediante entrega de formulário 
próprio, certidão de estudos e de programas das disciplinas cursadas, eventualmente 
acompanhados de tradução e outras informações, em conformidade com as exigências da 
coordenação do curso. 

 
 

 

 
São Paulo, 4 de setembro de 2015 
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FICHA DE INSCRIÇÃO - PROCESSO DE SELEÇÃO 

PROGRAMA FÓRMULA SANTANDER DE BOLSAS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL 2015  

EDITAL ARII 014/2015                                              Foto        

Nome: ___________________________________________________________________________ 

R.A.: ________________  Curso: _________________________ Período:  ___________ 

Turno: (  ) Matutino        (    ) Vespertino        (    ) Noturno          

Média acadêmica: ____________ 

Telefone: _____________  Celular: ______________   E-mail: _____________________________________ 

Data de nascimento: ____ / ____ / ____ 

RG: ________________________________    CPF: ____________________________________________ 

 

Já participou de algum processo de pré-seleção a programas de intercâmbio da PUC-SP? 

(    ) Não                        (     ) Sim 

 

Indique sua modalidade de bolsa filantrópica na PUC-SP: 

(    ) ProUni                        (       ) Doação Fundasp 50%         (       )  Doação Fundasp 100% 

 

Opções (indicar até três IES de interesse, em ordem de preferência, observando o quadro do item 3):  

1. ________________________________________  

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

 

Declaro que cumpro os requisitos do edital de seleção ao Programa Fórmula Santander de Bolsas de 

Mobilidade Internacional 2015 e que estou de acordo com seu conteúdo. 

 

São Paulo, ________ de _______________ de 2015       _______________________________________ 

                                                                                                (assinatura) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais 
 

 

COMPROVANTE DO CANDIDATO 

FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO DE SELEÇÃO 

PROGRAMA FÓRMULA SANTANDER DE BOLSAS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL 2015 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Data: _________________                      Visto ARII: _________________________________ 


