
 

EDITAL - SANTANDER UNIVERSIDADES 

BOLSAS IBERO-AMERICANAS 2019 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), por meio de seu Núcleo de Relações Internacionais 

(NRI), apresenta o programa Santander Universidades – Bolsas Ibero Americanas 2019, que 

consiste na identificação, premiação e incentivo ao talento e ao intercâmbio internacional.  

 

Justifica-se um programa desta natureza num momento de expansão das relações entre os países, 

em um processo que costuma ser nomeado como globalização. Este conceito, por vezes, 

compreendido como uma nova estrutura de poder e de padronização; é, no entanto, entendido pela 

UNISUAM como uma oportunidade e não como uma ameaça. 

 

Não resta dúvida de que existem pressões para uma uniformização até mesmo das culturas. 

Entretanto, elas resistem e se transformam, permitindo a incorporação de novos elementos às 

tradições e às práticas do cotidiano das nações. 

 

A experiência de vivenciar outra cultura, diferentes linguagens, organizações sociais, traz ao jovem 

universitário um enriquecimento que não se limita ao campo acadêmico.  

 

Desta forma, o Programa de bolsas “Santander Universidades” permitirá aos alunos que forem 

selecionados a oportunidade de realizarem um intercâmbio acadêmico. 

 

 

O INTERCÂMBIO 

 

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa criada com o objetivo de promover o 

intercâmbio acadêmico anual de estudantes de graduação entre universidades de 9 países da região 

da Ibero-América: Brasil, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Portugal, Porto Rico e 

Uruguai. 

 

O pagamento da bolsa será realizado no mês de Nov/2019 e Dez/19. 

 

Trata-se de um projeto que levará 2 (dois) alunos da UNISUAM a vivenciar, durante um semestre, o 

dia a dia de outra cultura. Os alunos realizaram um semestre letivo em uma Instituição de Ensino 

Superior conveniada, no mesmo curso em que está matriculado na UNISUAM. Os créditos serão 

aproveitados em forma de equivalência com disciplinas do curso ou de enriquecimento curricular. 

 

 



 

 

A BOLSA DE ESTUDO   

 

A bolsa do Programa de Bolsas Ibero-Americanas 2019 do Santander Universidades tem valor de R$ 

12.630,90 (doze mil, seiscentos e trinta reais e noventa centavos), equivalente a € 3.000 (três mil 

euros) por aluno, que deve ser utilizado como bolsa-auxílio para cobrir custos com transporte, 

hospedagem e alimentação, já que o curso deve ser concedido como resultado de um acordo 

estabelecido entre a universidade de origem e a de destino. As bolsas de estudos devem ser 

usufruídas durante o período de até um semestre pelos estudantes de graduação selecionados. 

Lembramos que a UNISUAM não se responsabiliza por quaisquer gastos adicionais além do que está 

no pacote de bolsas entregue pelo Santander Universidades como premiação. 

 

REGULAMENTO 

 

A Bolsa de estudo será concedida aos alunos mais bem classificados no processo seletivo promovido 

pelo Núcleo de Relações Internacionais - NRI do Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM. 

 

CLÁUSULA 1 - O Programa de Bolsas Ibero-Americanas do Santander Universidades em conjunto com 

a Unisuam, visa identificar, valorizar e recompensar os alunos mais bem classificados no processo 

seletivo promovido pelo Núcleo de Relações Internacionais do Centro Universitário Augusto Motta 

(NRI/UNISUAM). Esse processo dar-se-á em conformidade com as regras expostas na cláusula 3, sem 

nenhuma modalidade de sorteio ou pagamento, nem vinculado à aquisição ou uso de qualquer bem, 

direito ou serviço, não havendo cobrança de qualquer espécie ou necessidade de desembolso por 

parte dos participantes. 

 

CLÁUSULA 2 - O processo de identificação dos comtemplados será composto das seguintes fases: 

 

ETAPA 1 – Faça a sua inscrição pelo APP Santander Universitário, disponível em IOS e Android. As 

inscrições serão aceitas até 23h59 do dia 07/08/2019; 

 

ETAPA 2 – Após a inscrição no site do Santander, o aluno deverá preencher o formulário 

http://bit.ly/ibero-unisuam-2019 com seus dados e responder a pergunta: Por que você deve 

ganhar a Bolsa Íbero-Americanas 2019? As inscrições serão aceitas até às 23h59 do dia 

07/08/2019; 

 

CLÁUSULA 3 - Para a aprovação prevista na Fase 1, serão observados os seguintes critérios pela 

equipe de avaliação: 

 

A avaliação dos candidatos será realizada por pareceristas, especialmente designados para o 

programa: professores e coordenadores. 

 

http://bit.ly/ibero-unisuam-2019


 

Serão considerados elegíveis os candidatos regularmente matriculados, com, pelo menos, 20 créditos 

já cursados. Além disso, os concorrentes não devem ter qualquer pendência acadêmica, 

administrativa e financeira com a UNISUAM. 

 

Parágrafo único: funcionários que também sejam alunos não são elegíveis. 

 

CLÁUSULA 4 - A identificação dos vencedores será feita de acordo com os pareceres dos especialistas 

designados para o programa. 

 

A UNISUAM não se responsabiliza por quaisquer gastos adicionais além do que está no programa de 

bolsas entregue pelo Santander Universidades como premiação para os selecionados. 

 

CLÁUSULA 5 - O processo de inscrição terá início em maio de 2019 e será encerrado no dia 

07/08/2019. Após isso, os pareceristas efetivarão as avaliações dos formulários e realizarão as 

entrevistas.  

 

CLÁUSULA 6 - Os escolhidos como vencedores das premiações autorizam o uso dos respectivos 

nomes, imagens e dos demais dados, sem ônus de espécie alguma para a UNISUAM. 

 


