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EDITAL ARII n. 03/2017 
 

PROGRAMA TOP ESPANHA SANTANDER UNIVERSIDADES  2017 
  

Estão abertas as inscrições para seleção de 2 (dois) estudantes de graduação da PUC-SP para o Programa TOP 
Espanha Santander Universidades 2017, promovido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., conforme condições e 

requisitos abaixo. 

 
 

1. Objetivo 

O Programa TOP Espanha Santander Universidades 2017 tem como objetivo propiciar a 
mobilidade de estudantes brasileiros para a realização de curso de língua e cultura 
espanholas na Universidade prevista no item 4 abaixo.  

 

2. Duração do curso 

03 a 21/07/2017 

 

3. Vagas  

2 (duas)  

 

4. IES de destino 

Universidad de Salamanca (Espanha) 

 

5. Benefícios  

Passagens aéreas (São Paulo/Madri/São Paulo), acomodação em residência universitária 
com pensão completa, seguro viagem e curso de língua e cultura espanholas. 

 

6. Requisitos 

a. Estar, no momento da inscrição (1º semestre/2017), regularmente matriculado na PUC-SP, 
entre o 4º e o penúltimo período (inclusive) de curso de graduação. 

b. Apresentar excelente rendimento escolar (com média geral simples igual ou superior a 7,5, 
sem aproximação, incluindo duas casas decimais após a vírgula, preferencialmente sem 
reprovações). 

c. Ter bolsa de estudos na PUC-SP (ProUni, Doação/Fundasp ou outra bolsa de caráter 
filantrópico; obs.: FIES não possui caráter filantrópico). 

d. Ser brasileiro nato ou naturalizado. 

e. Ter pelo menos 18 anos de idade em 30/06/2017. 

f. Não ser estagiário, funcionário, cônjuge ou parente até segundo grau de funcionário do 
Banco Santander ou de pessoas envolvidas diretamente no Programa TOP Espanha. 
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g. Não ter sido contemplado com bolsas de mobilidade internacional concedidas pelo Banco 
Santander. 

h. Ter conta corrente ativa no Banco Santander. 

i. Preferencialmente, não ter sido contemplado com quaisquer modalidades de bolsa de 
estudos para realização de intercâmbio internacional. 

  

7. Documentos necessários para inscrição 

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

b. Comprovante de inscrição junto ao Santander Universidades (o formulário deverá ser 
preenchido até 15/05/2017, impreterivelmente, no Portal Santander Universidades  
(https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/ProgramaTopEspanha.aspx). 

c. Carta de motivação apresentando as razões da candidatura ao Programa TOP Espanha 
Santander Universidades 2017. 

d. Boletim de avaliação emitido por meio do Portal Acadêmico, com todas as notas obtidas até 
o 2º semestre de 2016. 
Observação – Para candidatos que ingressaram por transferência, suficiência ou reopção ou 
tiveram aproveitamento de estudos, é necessário apresentar também o histórico escolar emitido 
pela SAE. 

e. Comprovante de matrícula do 1º semestre/2017 em curso de graduação da PUC-SP (entre o 
4º e o penúltimo período do curso). 

f. Curriculum vitae, em português. 

g. Carta de recomendação acadêmica 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. Cópia da página de identificação do passaporte brasileiro (válido, pelo menos, até 
22/10/2017). 

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

 

 

8. Processo de Seleção 

1ª fase:  Análise dos documentos listados no item 8. Serão convocados para a 2ª fase (entrevista) 
até 10 (dez) estudantes. 
* Para cursos que adotam a metodologia PBL: caberá a cada Coordenação de curso pré-

selecionar até 1 candidato para a 2ª fase. A ARII enviará aos Coordenadores dos referidos 
cursos os dossiês de candidatura dos estudantes. 

2ª fase:  Entrevista com representante(s) da ARII, a ser agendada com cada candidato. 
 * Para candidatos do campus Sorocaba: as entrevistas poderão ser realizadas por 

videoconferência.  
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9. Critérios de seleção 

A seleção dos candidatos levará em conta três quesitos: desempenho acadêmico, perfil 
socioeconômico e contribuição da experiência internacional para a área de conhecimento e/ou 
atuação. 

 
 

10. Entrega dos documentos 
 
Local:  PUC-SP / Campus Perdizes 

  Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais – ARII 
  Rua Monte Alegre, 984 - Sala P-67 (1º andar – Edifício Cardeal Mota) 

Horário: das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e recessos) 

ou 
Campus Sorocaba (apenas para candidatos desse campus) 
Sala da Coordenação de Curso (a/c Renata Pinheiro) 
Horário: das 7h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e recessos) 

 
 

11. Divulgação dos resultados  
 

A divulgação dos resultados será feita até 29/05/2017, por meio de publicação no quadro de 
avisos e no site da ARII, e por e-mail aos candidatos.  

 

 
12. Calendário 

 

ETAPA PERÍODO 

Inscrições no Portal Santander Universidades 
www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/InscricoesProgramaTopEspana.aspx 

Até 15/05/17 (2ª feira) 

Entrega de documentos (na ARII ou no campus Sorocaba, cf. item 10) Até 22/05/17 (2ª feira)  

Convocação para a 2ª fase (por e-mail) 23/05/17 (3ª feira) 

Entrevistas  24 e 25/05/17 (4ª e 5ª feira) 

Resultado da seleção (por e-mail e no mural da ARII) Até 26/05/17 (6ª feira) 

Entrega do Termo de Adesão à ARII (somente para os selecionados) Até 30/05/17 (3ª feira) 

Embarque para Espanha 30/06/17 (6ª feira) 

Início do curso na Universidad de Salamanca 03/07/17 (2ª feira) 

Encerramento do curso na Universidad de Salamanca 21/07/17 (6ª feira) 

Retorno a São Paulo 22/07/17 (sábado) 

 
 

mailto:ariipuc@pucsp.br
mailto:dci-arii@pucsp.br
http://www.pucsp.br/arii


Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Reitoria | Rectory 

 Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais 
Office of International and Institutional Affairs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)  |  Pontifical Catholic University of São Paulo 

Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais  |  Office of International and Institutional Affairs 

Rua Monte Alegre, 984, Edifício Cardeal Mota, sala P-67 [1º andar] – Perdizes – São Paulo/SP – CEP 05.014-901 

Tel.: +55 11 3670-8011  |  Fax: +55 11 3670-8549 

ariipuc@pucsp.br  |  dci-arii@pucsp.br 

www.pucsp.br/arii 

 

 
13. Observações  |  Pressupostos de concordância 

  

a. Os selecionados concordam em participar de todas as atividades acadêmicas e culturais que 
lhe forem propostas na Espanha e têm conhecimento de que sua presença será regida por 
controle de presença e participação. 

b. Durante a participação no programa, os selecionados deverão permanecer regularmente 
matriculados na PUC-SP. 

c. Os selecionados cedem ao Banco Santander (Brasil) S/A, no momento da assinatura do 
termo de adesão, o direito de uso irrestrito de seu nome, imagem e som de voz, sem qualquer 
ônus para o Santander, para utilização em mídia impressa, digital e/ou eletrônica, por tempo 
indeterminado. 

d. Os selecionados deverão possuir conta corrente ativa no Banco Santander. Será considerada 
conta corrente ativa no Santander aquela em que o cliente realizou ou autorizou transações 
como saque, depósito, pagamento de contas, TED nos últimos 89 (oitenta e nove) dias e/ou 
tenha investimentos (poupança, CDB e Fundos de Investimentos) ou empréstimos (Crédito 
Pessoal/CDC) vinculados à conta. 

e. O documento intitulado “Princípios Gerais do Programa TOP Espanha 2017” está disponível 
no Anexo II. 

f. Os selecionados ficam cientes de que a passagem de ida e volta (São Paulo-Madri-São 
Paulo) serão definidas e adquiridas pelo Banco Santander, não sendo possível realizar 
quaisquer alterações de voo (por exemplo: data, trecho e/ou horário). O bolsista que não fizer 
uso do bilhete aéreo emitido pelo Santander estará automaticamente desligado do Programa. 

g. Eventuais situações não contempladas neste Edital serão decididas pela PUC-SP e pelo 
Banco Santander (Brasil) S.A., no que couber a cada um. 

 
 
 

São Paulo, 24 de abril de 2017. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

                  PROGRAMA TOP ESPANHA SANTANDER UNIVERSIDADES 2017 
 

   EDITAL  ARII  n. 03 / 2017 
 

Nome: ____________________________________________________________________ 

RA: ___________________           Curso: ________________________________________             

Turno: (  ) matutino    (    ) vespertino   (     ) noturno 

Período: _____º  semestre                  Média acadêmica: _____  

Endereço: _________________________________________________________________ 

CEP: ____________________      Cidade/Estado: _________________________________ 

Telefone: ( ___ ) _________________________        Celular: ( ___ )  _____________________    

E-mail: ________________________________________ 

RG: __________________________                  CPF: _____________________________________ 

Passaporte: ______________________             Válido até: _____ /_____ /_____ 

Data de nascimento: _____ /_____ /_____ 

Já participou de intercâmbio internacional?  (     ) Sim         (    ) Não 

Já estudou espanhol?  (     ) Não               (    ) Sim.  Duração: ___________________________ 

Nível de espanhol: (     ) básico           (     ) intermediário            (     ) avançado 

Bolsa na PUC-SP: (  ) ProUni    (  ) Doação/Fundasp ____%   (  ) outra de caráter filantrópico: _________ 

Possui conta corrente ativa no Banco Santander? (   ) Sim      (   ) Não 

 

Declaro que preencho os requisitos e estou de acordo com o Edital ARII n. 03/2017 –  
Programa TOP Espanha Santander Universidades 2017. 

 

São Paulo,  ____ de _______________ de 2017.                   ____________________________________ 

                                                                                                 (assinatura) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      
          PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
           Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais 

 

COMPROVANTE DO CANDIDATO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO DE SELEÇÃO - PROGRAMA TOP ESPANHA 2017 

Nome: ___________________________________________________________________ 

 

Data: ___ / ___ /2017                    Visto ARII:  ____________________________________ 
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