
1 
 

 

 

 

 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA - UNICARIOCA, mantido pela ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE 

ENSINO SUPERIOR - ACESU, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.886.146/0001-00, sediada na Av. Paulo 

de Frontin, 568 – Tijuca – Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada “UNICARIOCA” no uso de 

suas atribuições, torna público o presente Edital contendo as normas e condições referentes ao 

processo de seleção de estudantes dos seus cursos de graduação para o “PROGRAMA DE 

BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO SANTANDER 

UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 2019”, doravante denominado “PROGRAMA”, que tem como 

objetivo a concessão para bolsa-auxílio através intercâmbio. 

 

1. DO PROGRAMA 

1.1 O PROGRAMA para estudantes de graduação é uma iniciativa do BANCO SANTANDER 

UNIVERSIDADES, que tem como escopo propiciar aos estudantes indicados pelas universidades 

conveniadas, a oportunidade de acesso a culturas estrangeiras, através da realização de cursos 

em renomadas universidades Ibero-Americanas. 

1.2 Os participantes do PROGRAMA observarão os termos e condições definidos nos Princípios 

Gerais do PROGRAMA, neste Edital e no convênio/parceria entre a UNICARIOCA e instituições 

de ensino superior que forem participantes do programa. 

1.3 Será concedida à UNICARIOCA 01 (uma) bolsa-auxílio para intercâmbio em Instituições 

conveniadas que sejam participantes do PROGRAMA. 

1.4 A bolsa terá duração de 1 (um) semestre para livre utilização dos alunos selecionados, 

observados os preceitos contidos nos Princípios Gerais do PROGRAMA, neste Edital e no 

convênio/parceria com a Instituição de Ensino Superior conveniada/parceira da UNICARIOCA. 

1.5 A bolsa deverá ser utilizada até setembro de 2021, conforme disposto no ANEXO 

PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS. 
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2. DA CONCESSÃO DA BOLSA 

2.1 O “PROGRAMA BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 

SANTANDER UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 2019”, outorgará 01 (uma) bolsa-auxílio após o 

cumprimento de todas as etapas previstas no item 8.3 do presente Edital. 

2.2   O SANTANDER se compromete a assumir os custos relativos à concessão de 01 (uma) bolsa-

auxílio para os estudantes de graduação indicados pela UNICARIOCA, conforme estabelecido no 

item IV do ANEXO I dos Princípios Gerais do PROGRAMA, sendo que, a bolsa-auxílio o 

SANTANDER pagará, em reais, a quantia 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 a 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). 

2.3 O pagamento da quantia referente a bolsa será realizado entre os meses de novembro a 

dezembro de 2019, pelo próprio Santander, diretamente ao aluno de graduação participante e 

selecionando, mediante crédito em conta corrente, por ele indicada no “TERMO DE ADESÃO DE 

ALUNO AO PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS GRADUAÇÃO SANTANDER 

UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 2019”, de sua titularidade e mantida no SANTANDER. Os candidatos 

com interesse em viajar para o exterior, deverão estar conscientes de que a bolsa-auxílio será 

depositada entre os meses de novembro e dezembro de 2019 e, possíveis gastos anteriores à 

esta data, serão de responsabilidade dos alunos participantes.  

2.4 Competirá única e exclusivamente ao Santander realizar o aporte financeiro referente à 

bolsa-auxílio concedia no âmbito do PROGRAMA.  

2.5  A bolsa-auxílio explicitada no item 2.2 deste edital será um benefício concedido ao aluno 

selecionado para participar do programa, para que o mesmo possa arcar com os custos 

inerentes ao PROGRAMA, incluindo, mas não se limitando às taxas escolares, seguro saúde, 

alojamento, refeições, deslocamento, visto, passaporte, passagem aérea de ida e volta. 

 

3. DOS CANDIDATOS AO PROGRAMA  

3.1. Os alunos da UNICARIOCA que tiverem interesse em participar do PROGRAMA deverão 

cumulativamente cumprir os pré-requisitos abaixo:  

a) Ser pessoa física, residente e domiciliado em território nacional; 

b) Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 (dezoito) anos; 
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c) Nunca ter participado de qualquer programa de mobilidade internacional promovido 

pelo Grupo Santander; 

 

d) Estar regularmente matriculado, na modalidade presencial de ensino, em qualquer um 

dos cursos de graduação da UNICARIOCA durante o período em que estiver inserido no 

PROGRAMA; 

 

e) Apresentar excelente desempenho acadêmico (CR ≥ 8,5 impreterivelmente – não serão 

aceitas inscrições com CR abaixo do que solicitado); 

 

f) Apresentar obrigatoriamente a documentação comprobatória como previsto no item 

9.2 do presente Edital na Secretaria da Unidade em que está matriculado; 

 

g) Comprometer-se com o Plano de Atividades a ser desenvolvido, preencher e enviar o 

formulário de acompanhamento semestral, e demais documentos que forem 

requeridos, para registro da comissão de apoio do programa; 

 

h) Comprometer-se a entregar relatório final ao Comitê de Avaliação do programa, no 

prazo estipulado previamente, após o retorno do estudante ao Brasil; 

 

i) Ter cursado no mínimo um semestre e estar, no máximo, no antepenúltimo semestre 

do curso, no momento do início previsto da viagem de estudos;  

3.2 Os alunos beneficiários do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) poderão participar. 

3.2.1. Aos alunos FIES, a matricula é mantida, ou seja, o aluno continua com status de cursando 

durante o semestre do intercâmbio e seu benefício também, ou seja, este deverá solicitar o 

financiamento das disciplinas equivalentes que serão cursadas durante o programa. Ao retornar, 

como os demais alunos, seus estudos serão convalidados ou utilizados como atividades 

complementares.  

3.2.2. Aos alunos do PROUNI não há nenhum impedimento quanto a participação do bolsista 

em intercâmbio, porém o aluno se compromete a:  

a) Por ser um programa do governo, o aluno deverá obter todas as informações e trâmites 

necessários, em relação à parte financeira deste benefício; 

b) A UNICARIOCA não se responsabiliza pela ativação do PROUNI ao final do intercambio, 

sendo o procedimento, de exclusiva responsabilidade do aluno; 
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c) Ao retornar, seus estudos serão convalidados ou utilizados como atividades 

complementares. 

3.3 Todos os gastos com o programa, independente do candidato ser beneficiado ou não dos 

programas descritos acima, são de inteira responsabilidade do participante. 

3.4. O pagamento da quantia referente a cada bolsa, será realizado durante o mês previsto no 

item 10 deste Edital, mediante crédito em conta corrente de titularidade do contemplado, 

preferencialmente na modalidade universitária, mantida no Santander. Caso o contemplado já 

seja correntista do banco, não é necessária a abertura de outra modalidade de conta.  

3.4.1. Fica expressamente impedida a participação no PROGRAMA daqueles que não se 

enquadrarem nos requisitos estabelecidos pelos itens acima, sob pena de desclassificação em 

qualquer momento do processo seletivo. 

 

4. DAS RESPONSABILIDADE E DIREITOS DOS CANDIDATOS 

4.1 Para participar do PROGRAMA, o candidato deverá atentar para os “Princípios Gerais do 

programa “BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO SANTANDER 

UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 2019”. 

4.2. Ter uma conta corrente ativa, conforme item 3.4 deste Edital. 

4.3. O candidato selecionado se compromete a apresentar a apólice de seguro saúde, com 

cobertura médica, em caso de doença/acidente, repatriação médica/funerária e seguro de 

acidentes pessoais, bem como deverá contratar seguro saúde internacional válido para o país 

de destino do bolsista, contemplando além das despesas relativas aos eventuais problemas de 

saúde, transporte em caso de óbito no exterior. A não apresentação destes documentos quando 

solicitado, implicará efetivamente em cancelamento da sua bolsa-auxílio. 

4.4 A realização do PROGRAMA, estadia/permanência na universidade de destino, deverão ser 

realizadas até setembro de 2021; 

4.5 Cada aluno selecionado pela UNICARIOCA terá direito a apenas 1 (uma) das bolsa-auxílio 

concedidas por este programa. 
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5. DAS RESPONSABILIDADES DA UNICARIOCA 

5.1 A UNICARIOCA será responsável por validar o plano de estudos acordado com a universidade 

do exterior, confirmando assim, que este plano seja cumprido e que os resultados acadêmicos 

obtidos pelos alunos nas universidades de destino sejam reconhecidos. 

5.1.1 O plano de trabalho a que se refere o item 5.1 acima, deverá ser elaborado pelo aluno em 

conjunto com o Coordenador de seu curso, considerando as disciplinas das duas instituições e 

os aproveitamentos acadêmicos. 

5.2 A UNICARIOCA será a responsável por todo o processo relativo à seleção e indicação ao 

SANTANDER dos estudantes que participarão do PROGRAMA. 

 

6. DO PASSAPORTE, DO VISTO E DEMAIS GASTOS 

6.1 Todas as despesas e procedimentos administrativos para o período do intercâmbio, serão 

de exclusiva responsabilidade do aluno, sendo certo que a bolsa de € 3,000 (três mil euros) 

oferecida pelo SANTANDER pode e deve ser revertida para apoiar tais gastos. 

6.2 Entende-se como despesas e procedimentos administrativos necessários à viabilização da 

participação dos candidatos escolhidos no PROGRAMA o rol abaixo descrito, cujo caráter é 

meramente exemplificativo e não restritivo:  

(i) Emissão de visto e respectivas taxas; 

(ii) Contratação de seguro viagem e respectivos custos; 

(iii) Vacinas que por ventura sejam exigidas pelo País destino; 

(iv) Passagens aéreas; 

(v) Transfer; 

(vi) Alojamento; 

(vii) Alimentação; 

(viii) Material didático. 
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6.3 Todos os procedimentos necessários para obtenção dos documentos listados no item 6.2, 

bem como as despesas decorrentes são de responsabilidade do candidato selecionado. Caso o 

valor da bolsa-auxílio ofertada pelo SANTANDER seja insuficiente para cobrir a integralidade das 

despesas, caberá ao aluno, única e exclusivamente, a complementação. 

6.4 As cotas de mensalidades continuarão sendo pagas diretamente ao Centro Universitário 

UniCarioca, de acordo com a quantidade de créditos equivalentes na UNICARIOCA e que serão 

cursados na universidade de destino. 

 

7. DAS UNIVERSIDADES PARCEIRAS À UNICARIOCA E PARTICIPANTES DO PROGRAMA 

7.1 As universidades parceiras do CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA são: UNIVERSIDADE DO 

PORTO E O INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA. 

7.2 A ordem de preferência na escolha da vaga observará a ordem de classificação no processo 

seletivo, sendo a preferência para o mais bem colocado.  

 

8. DA ANÁLISE E JULGAMENTO 

8.1 O Centro Universitário UniCarioca será responsável pelo processo seletivo referente às 01 

(uma) bolsa-auxílio que lhe for concedida pelo Santander. 

8.2 O candidato deverá entregar previamente a documentação necessária para o processo 

seletivo, listada no item 9.2, conforme previsto no cronograma deste Edital. 

8.3 A UNICARIOCA será responsável pelo processo de avaliação dos candidatos, que ocorrerá 

em quatro etapas, conforme previsto no cronograma deste Edital, no item 10: 

1ª. Análise interna da documentação e do coeficiente de rendimento global (CR), 

que será aplicado como ponto de corte. O CR mínimo solicitado é 8,5 (oito e meio) para os 

candidatos ao programa, impreterivelmente. Não serão aceitos CR abaixo do estipulado; 

2ª. Pré-seleção interna dos possíveis candidatos aptos, com melhor rendimento 

acadêmico, a partir da análise de toda documentação para entrevista, listados no item 9.2 deste 

edital; 
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3ª. Entrevista presencial final, com os 2 (dois) candidatos que mais se destacarem 

durante a análise da documentação, na segunda etapa, no idioma oficial da instituição de 

destino, com o Comitê Avaliador, conforme item 10.3.1 do cronograma; 

4ª. Divulgação do resultado final dos alunos que irão participar do programa, 

conforme item 10.4 do cronograma. 

8.4. Na segunda e terceira etapa de análise e julgamento, os alunos serão classificados de acordo 

com os critérios listados abaixo:  

1º. Mérito Acadêmico (MA): será atribuída pontuação entre 0 e 10 para esse critério, 

que inclui avaliação da carta de intenções, curriculum Lattes 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio, histórico escolar da UNICARIOCA, 

participação em programa de iniciação científica. Este critério equivale a 40% (quarenta por 

cento) do total da pontuação; 

2º. Entrevista: será atribuída pontuação entre 0 e 10 para esse critério, que inclui o 

desempenho do aluno na entrevista. Este critério equivale a 30% (trinta por cento) do total da 

pontuação; 

3º. Proficiência em Línguas (PL): será atribuída pontuação de 0 a 10 para este critério. O 

aluno deverá apresentar certificação de cursos ou habilitação em língua nativa na IES de destino. 

Este critério equivale a 30% (trinta por cento) do total da pontuação.  

8.5 A nota final de cada candidato será calculada considerando as proporções de 40% (quarenta 

por cento) para o Mérito Acadêmico, 30% (trinta por cento) Entrevista e 30% (trinta por cento) 

para Proficiência em Línguas. 

8.6. Em caso de empate, serão utilizados os critérios de desempate descritos abaixo respeitando 

a ordem de prioridade:  

1º. Ter sido premiado nas categorias dos prêmios Jovem Cientista, Iniciação Científica e 

Olimpíadas de Matemática e/ou Ciências, ou detentor de outros prêmios de mérito acadêmico.  

2º. Ter sido bolsista de Iniciação Científica pelo CNPq (PIBIC ou bolsa por pesquisador) e 

FAPERJ. 

3º. Ter participado ou estar participando do Programa de Iniciação Científica do Centro 

Universitário UniCarioca.  

4º. Idade dos candidatos, privilegiando-se o de maior idade. 
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9. DA INSCRIÇÃO 

9.1. Os candidatos interessados, primeiramente, deverão preencher o formulário disponível no 

APP do Santander ou em: www.santanderuniversidades.com.br/bolsas. Apenas após este passo, 

deverão prosseguir com a inscrição no processo de seleção da UNICARIOCA. Os documentos 

listados no item 9.2 deste edital, deverão ser entregues na Secretaria da unidade onde está 

matriculado. Não serão aceitos documentos por e-mail ou em outra forma de envio. É de suma 

importância que todos os documentos descritos no item 9.2, entregues dentro do prazo previsto 

no cronograma. Não serão validadas inscrições com documentação pendente. As inscrições já 

realizadas no site do Santander, não dispensam a inscrição no processo seletivo da UNICARIOCA, 

cujas regras estão descritas neste Edital. 

9.2. A documentação a ser entregue na Secretaria da unidade onde o candidato esteja 

matriculado:  

I. Histórico Escolar UNICARIOCA atualizado e com CR – solicitado via Portal do Aluno; 

II. Currículo Lattes: https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio; 

III. Carta de Intenções, escrita de próprio punho (modelo livre), na qual o estudante 

dissertará sobre sua motivação em participar do programa, área e universidade de interesse e a 

relação com sua formação acadêmica; 

IV. Cópia da folha de rosto do passaporte (obrigatório). Não serão aceitos comprovantes 

de solicitação de emissão do passaporte;  

V. Documento comprobatório da proficiência da língua nativa da IES de destino, 

conforme explicitado no item 8.4. Aos candidatos interessados na universidade portuguesa, não 

será necessário comprovar proficiência no idioma português; 

VI. Declaração de nada consta que deverá ser solicitada via protocolo, no sistema do 

aluno. Esta declaração é referente a inexistência de débitos financeiros perante à UNICARIOCA. 

VII. Comprovação de conta ativa no Santander; 

VIII. Comprovação de inscrição para o programa, no site ou app Santander; 

IX. Carta de indicação redigida por docente/coordenador do curso do aluno. 

9.3 A falta desta informação, acarretará na eliminação do candidato. 

 

 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio
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9.4. Os candidatos deverão aguardar o deferimento/indeferimento da inscrição, além das 

informações sobre os próximos passos, no Portal do aluno; 

9.5. Os candidatos selecionados para a entrevista presencial receberão por e-mail, cadastrado 

no sistema do aluno, a confirmação da data, horário e local. 

10. DO CRONOGRAMA  

10.1. No período de 04 de fevereiro de 2019 a 07 de agosto de 2019 estarão abertas as 

inscrições para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades, para entrega 

de documentação explicitada no item 9.2 deste Edital. 

10.1.1 O candidato deverá acompanhar o andamento de sua inscrição, via Portal do aluno. O 

contato será realizado, em sua totalidade, através deste canal; 

10.1.2. Após o dia 07 de agosto de 2019, não será mais possível solicitar inscrição. A 

análise interna da documentação acontecerá paralelamente a estas datas. 

10.2. No período de 08 a 15 de agosto de 2019 será concluída a análise das inscrições, havendo 

assim o deferimento/indeferimento dos mesmos e as informações para os próximos passos. 

Nesta etapa já serão selecionados os 8 (oito) candidatos que melhor atenderam os itens 8 e 9, 

deste Edital. 

10.3 No dia 16 de agosto de 2019, a UNICARIOCA entrará em contato, pelo e-mail cadastrado 

no sistema do aluno, com os 08 (oito) candidatos. Neste e-mail será informado sobre o dia, 

horário e local da entrevista presencial com os avaliadores, no idioma do país de destino. 

10.3.1. As entrevistas acontecerão nos dias 21 e 22 de agosto de 2019 para os 08 (oito) 

candidatos previamente selecionados conforme descrito no item 10.2, sendo 4 (quatro) 

candidatos em cada dia. O candidato contatado que não comparecer à entrevista no dia e 

horário agendado, estará automaticamente desclassificado. 

10.4. Divulgação do resultado final, do candidato ganhador da bolsa será no dia 21 de agosto de 

2019.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 A indicação dos alunos é atribuição exclusiva da UNICARIOCA e será realizada conforme os 

critérios definidos neste Edital. 
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11.2 A interlocução do candidato com Centro Universitário UniCarioca será realizada 

exclusivamente através da Secretaria da unidade em que esteja matriculado.  

 

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2019. 

 

ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE ENSINO SUPERIOR - ACESU 

Mantenedora do CENTRO UNVERSITÁRIO UNICARIOCA – UNICARIOCA      
                                    
 

 
 


