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A Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais – ARNI vinculada à Pro reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação Tecnológica (PROPPIT) da Universidade Federal do Oeste do
Pará/UFOPA anunciam em 24 de junho de 2013, a abertura de Edital referente ao Programa de
Bolsas Ibero-Americanas de Graduação Santander Universidades 2013.
As condições de participação de alunos neste programa são orientadas pelos Princípios do Programa
Ibero-Americanas-2013 anexo a este edital.
OBJETIVO:
Possibilitar aos alunos de graduação, regularmente matriculados na UFOPA, a oportunidade de
intercâmbio em países Ibero-Americanos.
CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS:
1) O bolsista deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, e não ter participado
de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo Santander.
2) O participante deverá estar regularmente matriculado durante todo o processo de seleção e
obrigatoriamente também durante todo o período de realização do programa, sendo que o
mesmo deve estar matriculado a partir do 4º semestre.
3) No caso do aluno desistir da bolsa, a partir da data de divulgação, não será permitida a
substituição do bolsista contemplado.

CONDIÇÕES PARA O USUFRUTO DA BOLSA:
1. O uso da bolsa ocorrerá até o segundo semestre de 2014.
2. O aluno deve ter passaporte válido no término do processo de seleção.
3. A bolsa deve ser utilizada em uma das universidades participantes conforme lista em
ANEXO I:
NÚMERO DE BOLSAS:
Serão disponibilizadas 5 bolsas no valor unitário de €$ 3.000, onde os 2 primeiros colocados irão
para a UNIVERSIDADE DE TALCA e os outros 3 selecionados poderão ir para as demais
universidades do Chile supracitadas.
CRONOGRAMA:
24 de junho à 18 de agosto de 2013 – Período de Inscrições;
19 de agosto de 2013, Prazo final para entrega da ficha de inscrição e dos demais documentos na
secretaria da PROPPIT (UFOPA-Campus Tapajós);
23 de agosto de 2013 – Divulgação do Resultado no site da UFOPA e na ARNI
27 de agosto de 2013 – Reunião na ARNI (Assessoria de Relações Nacionais e InternacionaisCAMPUS TAPAJOS), Horário a definir, para assinatura dos Termos de Indicação e Adesão.
Período da viagem: 1º ou 2º semestre de 2014 (a bolsa deve ser usufruída dentro do período de
vigência do instrumento 31/12/2014)
•

O cronograma acima esta sujeito a alterações.

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:
Acesse http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas, faça sua inscrição no formulário on line,
imprima o comprovante de inscrição e entregue na secretaria da PROPPIT (UFOPA-Campus
Tapajós) com os devidos documentos (RG, CPF, comprovante de matrícula e histórico escolar com
coeficiente geral de rendimento, currículo no modelo da Plataforma Lattes comprovado).
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