EDITAL Nº 02/2014

Dispõe sobre o Programa de Mobilidade
Internacional,

voltado

aos

alunos

de

graduação – Programa Fórmula Santander
Universidades 2014.

A Pró-reitoria Estudantil da Universidade de Taubaté (Unitau), em 21 de agosto de 2014,
torna pública a abertura do edital referente ao Programa Fórmula de Bolsas de
Mobilidade Internacional Santander Universidades 2014, voltado a alunos que estejam
cursando entre o 2º e o penúltimo semestre do curso de graduação (no caso de cursos
semestrais) e entre o 2º e o penúltimo ano (no caso de alunos de cursos anuais).
1. DO OBJETIVO DO PROGRAMA
Propiciar aos alunos selecionados o contato com culturas estrangeiras, por meio da
realização de cursos em renomadas universidades, em conformidade com as diretrizes que
norteiam o Programa.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO
Para participar da seleção, o candidato deve apresentar os seguintes requisitos:
• ter 18 anos ou mais;
• residir no território nacional;
• ser aluno da Unitau e estar adimplente e regularmente matriculado;
• estar cursando, no momento da inscrição, entre o 2º semestre e o penúltimo semestre do
curso de graduação, em caso de alunos de cursos semestrais.
• estar cursando, no momento da inscrição, entre o 2º ano e o penúltimo ano do curso de
graduação, em caso de alunos de cursos anuais.
• ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos de vida civil, nos termos do artigo
5º do Código Civil Brasileiro;
•

• apresentar, no mínimo, 75% de aproveitamento escolar no semestre que antecede à
seleção;
• apresentar plano de atividades a serem desenvolvidas na instituição de destino. O
referido plano deve ter sido devidamente avaliado pelo Departamento em que o aluno está
matriculado e as atividades devem apresentar carga horária compatível com a carga que o
aluno cumpriria, regularmente, no semestre de estudos na Unitau;
• escolher, na universidade hospedeira, cursos que possam ser aproveitados para seu
currículo;
• apresentar elevado nível de proficiência no idioma materno do país em que se encontra a
universidade hospedeira;
• não ter participado de nenhuma edição anterior do Programa;
• assumir o pagamento das despesas relativas a: transporte, alojamento, seguro saúde e
de vida, refeições e tarifas acadêmicas, com o montante financeiro repassado pelo
Santander;
• assumir gastos adicionais por eventuais acompanhantes, assim como gastos maiores do
que os valores concedidos pela bolsa;
• assinar termo de adesão;
• ser responsável pela obtenção de visto, passaporte e seguros internacionais;
• apresentar a apólice quitada de seguro saúde internacional em, no máximo, 5 (cinco)
dias após a divulgação do resultado de seleção;
• selecionar, dentre as instituições hospedeiras conveniadas, a instituição na qual deseja
realizar as atividades;
• ter passaporte válido no momento da inscrição.

3. DA UNIVERSIDADE DE DESTINO
O aluno deverá selecionar, dentre as instituições conveniadas com a Universidade de
Taubaté, aquela que oferecer cursos que melhor se relacionem com a área de formação do
estudante. Os alunos selecionados deverão elaborar um plano de trabalho, que deverá ser
aprovado pelo seu Departamento e acompanhado por um professor tutor (da Unitau). O
referido plano de trabalho deve seguir as orientações apresentadas na deliberação
CONSEP 143/2012.

Lista de Universidades conveniadas UNITAU/ Santander:
Chile: Universidad Mayor (http://www.umayor.cl)
México: Universidad Autónoma de Yucatán (http://www.uady.mx)
Portugal:

Universidade

de

Aveiro

(http://www.ua.pt/)

/

Universidade

do

Algarve

(http://www.ualg.pt)/ Universidade do Porto (http://www.up.pt)

4. DO VALOR TOTAL DA BOLSA AUXÍLIO
5 (cinco) mil euros (R$ 15.075,00 – quinze mil e setenta e cinco reais), mediante
conversão efetuada com base na cotação do valor de venda do Euro, publicada pelo Banco
Central do Brasil, em 30/06/2014.

5. DO PERÍODO PARA O USUFRUTO DA BOLSA
Se selecionado, o candidato deve estar disponível para usufruir da bolsa por um
período de seis meses, a partir de janeiro de 2015.
6. DO NÚMERO DE BOLSAS
Serão concedidas 02 (duas) bolsas.
7. DO CRONOGRAMA


20 de agosto de 2014: abertura das inscrições.



07 de setembro de 2014: encerramento das inscrições.



A partir das 18h do dia 12 de setembro 2014: divulgação do resultado do processo
seletivo. .

8. DOS CRITÉRIOS DE CONTAGEM DOS PONTOS
A seleção dos estudantes dependerá da média alcançada a partir dos seguintes critérios:
1. MA – média aritmética obtida no último período letivo (semestral e anual).
2. MEP – média do exame de proficiência da língua espanhola.
3. MAP – média da avaliação psicológica, por meio de entrevista com profissional
indicado pela UNITAU.
MA + MEP + MAP = X = MF
3

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1) maior média aritmética
2) maior média do exame de proficiência da língua espanhola
3) maior média da avaliação psicológica
4) maior idade (dia, mês e ano)
OBSERVAÇÃO
Depois de assinado o termo de adesão, o aluno, em hipótese alguma, pode desistir da
bolsa.

PARA SE INSCREVER
1) Acessar o seguinte endereço eletrônico:
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/InscricoesProgramaForm
ula.aspx
2 )Imprimir o comprovante de inscrição e entregá-lo juntamente com as cópias do RG, CPF,
do comprovante de matrícula (declaração de aluno regularmente matriculado, emitida pela
secretaria do seu próprio Departamento) e do passaporte na Pró-reitoria Estudantil (Av. 9 de
Julho n.º 183, Centro, Taubaté/SP) Contato: (12) 3625-4216 ou 4180. Horário de
funcionamento: das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Taubaté, 21 de agosto de 2014

