
 
 
 

FACULDADE SANTA RITA – FASAR 

EDITAL DO PROGRAMA DE BOLSAS ÍBERO-AMERICANAS / SANTANDER 

UNIVERSIDADES – Nº 001 / 2019  

Dispõe sobre o Programa de Mobilidade 
Internacional de alunos de graduação da 
Faculdade Santa Rita – FASAR pelo programa 
Bolsas Ibero-Americanas Santander  
Universidades 2019. 

 

A Coordenação de Relações Internacionais da Faculdade Santa Rita – FASAR, no âmbito das 

ações de internacionalização, torna público o edital para seleção de candidatos ao Programa de 

Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades 2019, destinadas a alunos de graduação da 

instituição. Esse programa propicia a mobilidade de estudantes brasileiros, oportunizando acesso 

a culturas estrangeiras, além de potencializar as relações acadêmicas entre os países envolvidos 

no programa, por meio da concessão de bolsa para estudantes de graduação para que cursem 

um semestre letivo em uma Universidade Ibero-Americana, em específico a Universidade de 

Salamanca (Espanha). 

 

1. Objetivo 

Possibilitar aos alunos da Faculdade Santa Rita – FASAR a oportunidade de mobilidade 

internacional, por um semestre, em instituições de ensino superior com as quais a FASAR 

mantém acordos de cooperação e que participam do Programa de Bolsas Ibero-Americanas 

Santander Universidades. 

 

2. Quantidade de bolsas e benefícios 

2.1. Será concedida 1 (uma) bolsa, no valor de R$12.630,90 (doze mil, seiscentos e trinta reais e 

noventa centavos), correspondente a €3.000,00 (três mil euros), mediante conversão efetuada 

com base na cotação do valor de venda do Euro publicada pelo Banco Central do Brasil, R$ 

4,2103, relativa à data de lançamento do PROGRAMA (26/10/2018), não havendo alteração em 

função de eventual variação cambial, que será paga ao estudante selecionado e oferecida para 

estudos na Universidade de Salamanca – Espanha (uma bolsa). 



 
 
 

2.2.O pagamento da quantia referente a bolsa será realizado até a data prevista no cronograma, 

mediante crédito em conta corrente em cota única de titularidade do contemplado, 

preferencialmente na modalidade universitária, mantida no SANTANDER. 

2.3. O aluno estará isento das mensalidades durante o semestre em que usufruir da bolsa no 

exterior. 

2.4. O valor de R$ 12.630,90 (doze mil, seiscentos e trinta reais e noventa centavos), 

correspondente a €3.000,00 (três mil euros) será destinado às despesas como os custos de taxa 

da universidade de destino, transporte, hospedagem e alimentação durante a estadia no exterior. 

3. Período de utilização da bolsa 

a) 1º semestre de 2020  

b) A mobilidade é permitida para apenas um semestre de estudos, sendo eles 2020/1 ou 2020/2. 

Em todos os casos é vedada a prorrogação da mobilidade por mais um semestre. 

 

4. Condições para Participação 

a) Não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo 

Santander Universidades e não ter sido contemplado com bolsa de algum programa de 

mobilidade da FASAR;  

b) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da FASAR e não estar com a matrícula 

trancada ao longo do processo seletivo até início da mobilidade;  

c) possuir CR (coeficiente de rendimento) maior ou igual a 6 (seis); 

d) Não apresentar nenhuma reprovação no curso em que se encontra matriculado; 

e) ter integralizado, no momento da inscrição, no mínimo 20% e no máximo 70% da carga horária 

total do curso;  

f) Não ser aluno formando em 2019-1 e 2019-2; 

g) Comprometer-se a retornar à FASAR por pelo menos um semestre acadêmico, antes a 

conclusão de seu curso de graduação, após o período da mobilidade. O aluno não poderá concluir 

o curso de graduação enquanto estiver em mobilidade no exterior;  

h) ser maior de 18 (dezoito) anos;  



 
 
 

i) Estar com todos os compromissos financeiros, que vencem até o dia da divulgação do 

resultado, quitados, em qualquer modalidade de ensino na FASAR. 

h) estar de acordo com os Princípios do Programa de Bolsas Ibero-americanas (Anexo I). 

 

5. Procedimentos, informações e orientações para inscrição 

É obrigatória a inscrição do candidato no app Santander Universitário e na FASAR. Os candidatos 

que se inscreverem em uma só modalidade terão suas candidaturas desconsideradas. 

5.1. No app do Santander Universitário 

a) De 22 de abril a 07 de agosto de 2019, o aluno deverá baixar o aplicativo “App Santander 

Universitário” e selecionar o programa BOLSAS ÍBERO-AMERICANAS 2019. 

Atenção: no momento da inscrição, selecionar a “FASAR – LAFAIETE” como “Universidade de 

Origem”. No campo de “Universidade de Destino” escolher “Universidade de Salamanca”.  

b) Preencher todos os dados solicitados no aplicativo.  

c) Para finalizar a inscrição, após preencher os dados, o candidato deverá concluir sua inscrição. 

Inscrições incompletas serão desconsideradas. 

5.2. Inscrição na FASAR 

A inscrição será realizada na Central de Atendimento ao Aluno de 22 de abril a 07 de agosto de 

2019, de 16h às 21h de segunda a sexta-feira exceto feriados e excessos.  

5.2.1 Preencher todos os dados do formulário de inscrição presencial. Inscrições incompletas 

serão desconsideradas. 

5.2.2 O candidato deverá discriminar o curso ao qual está se candidatando em cada uma das 

instituições, no campo correspondente. O candidato deverá escolher o curso dentre os disponíveis 

no Anexo I e que seja compatível com seu curso na FASAR. É responsabilidade do candidato 

verificar se a instituição estrangeira oferta curso compatível com o seu curso na FASAR. 

5.2.3 Cópia do RG e CPF; 

5.2.4 Curriculum Vitae; 

5.2.5 Preencher a declaração de ciência dos termos deste edital comprometendo-se a cumprir 

todas as suas exigências e etapas. 



 
 
 

5.2.6 O candidato deverá prestar informações sobre sua condição socioeconômica assinalando 

sua faixa de renda, seguindo as instruções do formulário de inscrição. Na fase de entrevistas, o 

candidato deverá comprovar a faixa de renda assinalada no formulário de inscrição presencial. 

 

6. Critérios de classificação de candidatos 

6.1 Melhor desempenho acadêmico (notas / conceitos);  

6.1.1 O aluno deverá obter o aproveitamento mínimo de 6,0 (considerando a média aritmética das 

disciplinas cursadas). 

6.2 Curriculum Vitae; 

6.3 Entrevista – serão entrevistados pela comissão interna os 8 (oito) candidatos que melhor 

atenderem aos critérios supracitados. 

6.5 Parecer de mérito emitido pela coordenação do curso do candidato (para os 8 candidatos com 

melhor desempenho acadêmico e Curriculum Vitae). 

6.6 A decisão final ficará a cargo de comissão interna, composta por dois professores (Bruno 

Cesar de Albuquerque Ugoline e Ronan Loschi Rodrigues Ferreira), uma representante do corpo 

diretivo (Silvana Aparecida Pertence e Costa Meneses) e um representante do corpo técnico 

administrativo (Israel Eduardo da Cunha Vargas). 

7. Critérios de Desempate 

Nos casos de empate, serão obedecidos os seguintes critérios de desempate, respectivamente: 

a) a ordem crescente da condição financeira do(a) candidato(a). 

b) candidato com maior idade. 

8. Alocação na Universidade de Destino 

A universidade de destino trata-se da Universidade de Salamanca (Espanha). Não haverá 

remanejamento de instituição, região ou país.  

9. Reunião obrigatória de orientação 

Reunião obrigatória e eliminatória com o aluno selecionado, para assinatura do termo de adesão 

de aluno ao Programa de Bolsas Ibero-americanas Santander Universidades e recebimento de 

informações relevantes do processo. A data limite da reunião obrigatória é 09 de setembro de 

2019. O candidato que não comparecer à reunião ou não apresentar a documentação exigida será 



 
 
 

eliminado do processo seletivo. Nesta reunião, o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

9.1 Para comprovação de renda, o aluno deverá apresentar em formato de cópia:  

a) Cópia do Comprovante de Endereço (água, luz ou telefone); 

b) cópia de Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho com contrato de trabalho e 

comprovante de renda (maiores de 18 anos) de todos os componentes do grupo familiar; 

c) cópia do Comprovante de Renda Fixa do grupo familiar – três últimos meses; no caso de Renda 

Variável do grupo familiar – (hora extra e comissões) – seis últimos meses. 

d) cópia da Declaração de Imposto de Renda – IRPF dos componentes do grupo familiar; 

e) cópia da Fatura do Cartão de Crédito dos últimos três meses dos componentes do grupo 

familiar (quando houver); 

f) para membro do grupo familiar aposentado do INSS, extrato dos três últimos meses (deverá ser 

retirado no INSS) + extrato da conta bancária; 

g) quando necessário, apresentar declarações (exemplos: ausência de carteira de trabalho, 

trabalho informal, óbito, imóvel cedido, auxílio de terceiros, ausência de renda e outras). 

9.1.1 A FASAR não se responsabiliza por documentos faltantes para a análise da renda do grupo 

familiar, o que resultará na desclassificação automática do candidato. 

9.2 Cópia do passaporte com data de expiração ou protocolo de agendamento para solicitação do 

referido documento. 

9.3 Comprovante de conta corrente ativa no SANTANDER. 

10. Desistência 

O aluno que desistir do Programa deverá manifestar sua decisão antes da reunião de que trata o 

item 8, sob pena de não poder participar de futuros editais. 

11. Recursos 

O candidato terá direito a apresentar recurso ao Comitê de Seleção para Bolsas Internacionais até 

o dia 09 de setembro de 2019. Recursos apresentados fora dos prazos e/ou sem fundamentação 

não serão considerados. Não serão aceitos, no momento do recurso, documentos exigidos no 

processo de inscrição. O recurso deverá ser entregue pessoalmente na Central de Atendimento 

ao Aluno da FASAR. 



 
 
 

12. Comunicação com os Candidatos 

a) A divulgação dos resultados das diversas etapas da seleção, bem como de eventuais 

retificações, serão feitas no Site da FASAR (www.fasar.com.br/santander) e também pelo e-mail 

cadastrado na inscrição on-line conforme cronograma. 

b) Caberá ao candidato acompanhar a divulgação das informações no site da instituição durante 

todo o processo de seleção e período da viagem. 

c) Caso seja necessário, o candidato será contatado pelo e-mail ou telefone cadastrados na 

instituição. 

 

13. Cronograma geral 

FASE DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO 

Candidatura 
Inscrição 
on-line 

Inscrição no 
aplicativo do 
Santander 
Universitário 

Aluno 
De 22 de abril a 07 de 
agosto de 2019 

Candidatura 
Inscrição 
presencial 

Inscrição na Central 
de Atendimento ao 
Aluno 
 

Aluno 

De 22 de abril a 07 de 
agosto de 2019, de 16h às 
21h de segunda a sexta-
feira exceto feriados e 
recessos 

Seleção 

1ª Fase 

Análise das 
documentações de 
inscritos 

Comissão interna 
de seleção 

Até 12 de agosto de 2019 

Divulgação de 
resultados 
preliminares 

Central de 
Atendimento ao 
Aluno 

A partir de 12 de agosto de 
2019 

2ª Fase 

Convocação - 
Entrevista 

Comissão interna 
de seleção 

Até 19 de agosto de 2019 

Divulgação do 
resultado final  

Central de 
Atendimento ao 
Aluno 

Até 22 de agosto de 2019. 

Convocação 
Reunião 
de 
orientação 

Assinatura do Termo 
de Adesão.  
Os selecionados 
deverão providenciar 
uma conta corrente 
no Santander, caso 
ainda não possuam. 

Aluno 
Até 09 de setembro de 
2019 

 

14. Das disposições finais 

14.1. Os selecionados deverão realizar as atividades de intercâmbio até o 2º semestre de 2020, 

na Universidade conveniada citada neste Edital. 

http://www.fasar.com.br/


 
 
 

14.2. Os candidatos deverão ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, 

nos termos do art. 5º do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), sendo ainda residente e domiciliado no 

território nacional, ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos. 

14.3. Os selecionados deverão assinar o Termo de Adesão ao Programa Bolsas Ibero-

Americanas do SANTANDER Universidades e receberão uma cópia dos Princípios Gerais do 

Programa Bolsas Ibero- Americanas 2019 do SANTANDER Universidades. 

14.4. Os selecionados no Programa Bolsas Ibero-Americanas do SANTANDER Universidades 

deverão: 

a) Permanecer regularmente matriculado na IES de origem, inclusive durante o período de 

intercâmbio; 

b) Concordar em cumprir o programa oficial das atividades a serem desenvolvidas no curso que 

realizarem na Universidade selecionada, conforme programa; 

c) Assumir todos os gastos não cobertos pelo SANTANDER e que ultrapassem o valor da bolsa, 

descrito no item 2.4. 

d) Cumprir com todas as condições estabelecidas nos Princípios Gerais do Programa Ibero- 

Americanas Edição 2019 do SANTANDER Universidades. 

e) No caso de o aluno desistir da bolsa, a partir da data de divulgação, não será permitida a 

substituição do bolsista contemplado, e os recursos deverão ser devolvidos. 

 

 

Conselheiro Lafaiete, 20 de março de 2019.                     

 

 

Prof. Dr. Bruno César de Albuquerque Ugoline 

Coordenador do Programa de Intercâmbio Santander Universidades 

 

Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 

Silvana Aparecida Pertence e Costa Meneses 

Israel Eduardo da Cunha Vargas 

Comissão Interna de Avaliação 


