JEão` e

Programa
••=

TO ESPA N- A
Santander Universidades

unis

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO
PROGRAMA "TOP ESPANHA 2017 - SANTANDER UNIVERSIDADES"

O Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS/MG, por meio da Setor de Relações Internacionais,
torna público este edital para seleção de estudantes de graduação do UNIS/MG no âmbito do Programa
"Top Espanha 2017 - Santander Universidades".
As condições de participação dos alunos são orientadas pelos Princípios Gerais do Programa "Top
Espanha 2017 - Santander Universidades" e pelos critérios determinados pelo Setor de Relações
Internacionais da FEPESMIG, mantenedora do UNIS/MG.

1.

OBJETIVO:

Este instrumento tem como objetivo disciplinar a participação em curso de língua e cultura espanhola, a
ser promovido pela Universidad de Salamanca - Cursos Internacionales, na vigência deste convênio, conforme
indicação a ser realizada pelo SANTANDER, sendo que o referido curso será coordenado em conjunto
pelo SANTANDER e uma das Instituições de Ensino participantes do mencionado Programa em linha
com os seus Princípios Gerais.

2.

QUANTIDADE DE BOLSAS OFERECIDAS:

Será ofertada uma (1) bolsa para os alunos que estiverem cursando graduação do UNIS/MG.

3.

BENEFÍCIOS:

Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas
Grudj
nUnis

Ao candidato selecionado será oferecido o seguinte benefício:
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- 15 (quinze) dias de curso de Língua e Cultura Espanhola na Universidade de Salamanca, na Espanha;
- Passagens aéreas de ida e volta;
- 15 (quinze) dias de hospedagem com pensão completa (três refeições diárias) em residência universitária
na Universidade de Salamanca;
- Despesas com transportes para as visitas previstas no programa oficial do curso;
- Seguro internacional de saúde e de vida, pelo período do curso.

4.

PERÍODO DO INTERCÂMBIO:

A viagem será realizada entre os dias 30/06/2017 a 22/07/2017

5. ALUNOS DE GRADUAÇÃO:

5.1 Critérios de elegibilidade
I.

Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação do UNIS/MG durante todo

processo de seleção e também, obrigatoriamente, durante todo o período de realização do programa;
II.

Ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, e não ter participado de nenhum

programa de mobilidade nacional ou internacional promovido pelo Grupo Santander;
III.

Ter integralizado todas as disciplinas previstas para o 1° e 2° semestres letivos do curso;

IV.

Possuir histórico escolar de bom a excelente, sendo admitido o máximo uma (1) pendência por

reprovação;

V.

Não estar com a matrícula trancada;

Não ter sido contemplado com nenhum tipo de bolsa de estudos de mobilidade internacional
Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Miras
por meio dos programas promovidos pelo UNIS/MG;

VI.

Grupo duc ion Unis
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VII.

Estar com regularidade em sua situação
ç financeira, e
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VIII. Não estar em situação acadêmica, "TRANCADO", "LICENÇA GESTANTE", "LICENÇA
SAÚDE", "REPREENSÃO" e "SUSPENSÃO".
Parágrafo Único: Quaisquer pendências de nota ou frequência constante no histórico escolar deverão
ser revistas antes da apresentação dos documentos. Históricos apresentados com pendências serão
considerados documentação incompleta.

6. DAS INSCRIÇÕES:
6.1. Documentos exigidos:
a)

Formulário de inscrição disponível no portal do Santander (prazo de inscrição até 15/05/2017),

(www.santanderuniversidades.com.br/bolsas)

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
8.1

As candidaturas serão avaliadas pela Comissão designada pelo Setor de Relações Internacionais

do UNIS/MG em duas fases, ouvida a Coordenação de Curso, quando necessário.
8.2 A primeira fase da seleção será composta da análise documental requisitado na cláusula 6 deste
edital.
8.3 A segunda fase será composta por entrevista, dos selecionados na primeira fase.
8.4 Os candidatos pré-selecionados terão seus nomes divulgados na página internacional.unis.cdu.br
do UNIS/MG.
Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas,
Grupo Educc4oraj[Jnjs

8.5 Não caberão recursos à decisão da Comissão.
Pro/ Na.
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DAS BOLSAS:

Todos os estudantes deverão cumprir com os critérios de elegibilidade e apresentar a documentação
descrita no item 6 deste edital.

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

Os resultados finais serão divulgados no site internacional.unis.cdu.br na data de 26/05/2017

10.

CRONOGRAMA:

14/03/2017 a 15/05/2017

Inscrição no site do Banco Santander
Entrevista com candidatos aprovados na ia fase

4/05/2017

Divulgação dos aprovados na seleção

26/05/2017

Entrega do Termo de Adesão, assinado, pelos estudantes

29/05/2017

selecionados.
0/06/2017 a 22/07/2017

Viagem

Varginha, 14 de março de 2017.
Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas
Grupo Ed
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