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RETIFICAÇÃO - EDITAL ARNI 007/2013 – TOP ESPANHA/SANTANDER/UFOPA
1- Apresentação
O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, instituição financeira com sede na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, São Paulo/SP, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42,
em parceria com a UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, criada pela Lei Federal nº
12.085/2009 com sede à Avenida Vera Paz, S/N, Bairro do Salé, CEP nº 68040070 inscrita no CNPJ/MF
sob o nº11118393/0001-59, através da Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais (ARNI) da PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica tornam públicos a seleção no Programa TOP
ESPANHA Santander Universidades, que possibilitará a mobilidade dos alunos da UFOPA e suas
respectivas participações no curso de Língua e Cultura Espanhola para Estrangeiros, a ser promovido
junto a Universidade de Salamanca.
2 – Do Objeto
2.1 – Este instrumento tem como objetivo disciplinar as ações necessárias para viabilizar a participação da
UFOPA no Programa Top ESPANHA Santander Universidades, promovido pelo SANTANDER, que
possibilitará a mobilidade dos alunos da UFOPA e suas respectivas participações no curso de Língua e
Cultura Espanhola para Estrangeiros, a ser promovido junto a Universidade de Salamanca – Cursos
Internacionales, em Janeiro de 2014.
2.2– O objetivo geral é contribuir, por meio das relações acadêmicas entre Brasil e Espanha para o
incremento da qualidade da formação dos alunos da UFOPA.
3 – Termo de Indicação e Adesão:
3.1 – Regras Básicas:
3.1.1– 3 semanas de curso de língua e cultura espanhola na Universidad de Salamanca;
3.1.2– Passagem aérea ida e volta Brasil – Espanha.
3.1.3– 3 semanas de hospedagem em uma das residências universitárias da Universidad de Salamanca,
com pensão completa;
3.1.4– No primeiro dia de aulas todos farão uma prova de classificação para ajuste de nível de espanhol.
3.2 – Informações relevantes:
3.2.1 – O bolsista (estudante) deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, e não ter
participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo Santander. No caso
de professor, a regra de participação em programa de mobilidade do Santander Universidades não se
aplica.
3.2.2 – O participante deverá estar regularmente matriculado durante todo o processo de seleção e
obrigatoriamente também durante todo o período de realização do programa.
3.2.3 – No caso do aluno desistir da bolsa, a partir da data de divulgação, não será permitida a substituição
do bolsista contemplado.
3.2.3 – Processo de visto: não há necessidade de visto para entrada de brasileiros na Espanha. Porém o
bolsista precisa estar com um passaporte válido por pelo menos 6 meses na data de embarque. A
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universidade irá produzir uma carta convite para todos os participantes. Essa carta será entregue ao
participante no evento de embarque.
4 – Documentos Necessários
1 – Preenchimento e impressão do Formulário
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas

de

Inscrição

disponível

no

site

2 – Currículo comprovado com ênfase para a produção científica em resumos e artigos científicos.
3 – Histórico escolar com os índices de avaliação e comprovante de matrícula do segundo semestre de
2013.
4- Critérios de Avaliação:
A seleção será feita de forma decrescente baseada na produção científica (resumos e artigos científicos)
publicados.
5 – Cronograma:
Inscrições no site do Santander: 05/08 a 27/10/2013
Apresentação dos documentos na sala da ARNI (Campus Tapajós): até 28/10/2013
Divulgação do resultado: 05/11/2013
Período da viagem: 07/01 a 24/01/2014
6 – Público-alvo
Estudantes regularmente matriculados na UFOPA que não tenham participado antes de editais TOP
ESPANHA e que estejam regularmente matriculados na UFOPA no 1º semestre de 2014.
7 – Número de bolsas
03 bolsas

Santarém, 16 de setembro de 2013.
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