PROGRAMA BOLSAS IBERO AMERICANAS 2017
SANTANDER UNIVERSIDADES

IMPORTANTE

Declaro que estou ciente de que ao me inscrever neste Programa de Bolsas do
Santander estou ciente e de acordo com os termos do programa .
Declaro que sendo selecionado, ESTOU DISPONÍVEL para ficar um semestre
fora do Brasil e nada me impede de aceitar a bolsa, tenho autorização dos
meus pais e se estiver estagiando ou trabalhando, vou poder me ausentar pelo
tempo do Intercâmbio.
Declaro que estou ciente que sendo selecionado, vou obedecer as regras da
minha instituição de ensino e do Programa de Intercambio para a qual fui
selecionado.
Declaro ainda estar ciente que sendo selecionado eu vou precisar:
 Contactar meu coordenador do curso para formalizar os detalhes
referente ao meu curso antes da viagem
 Contactar Coordenação Acadêmica para liberação acadêmica
 Contactar setor financeiro e o Setor de Programa Estudantil
(FIES/PROUNI) para não deixar pendências
 Contactar setor de Relações Internacionais para liberação da viagem
( carta de admissão da IES estrangeira, contatos,etc )

Ciente,
................... de.............2017

Nome do Candidato:
Matricula:
Curso:
Unidade:
Telefone/Whatsapp: ( )

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
1. Cópia da Inscrição – Site Santander
2. Histórico Acadêmico – com média global
 O Candidato entra no Portal do Aluno, na parte de
“Declarações”, seleciona “Histórico Acadêmico”- O mesmo será
disponibilizado em até 24 hrs – É online e grátis
 A outra opção é solicitar via CRA , informando que é para
intercambio e será disponibilizado em até 72 hrs - é pago
3. Anexos – preenchidos e devidamente assinados
4. Cópias de certificados de Cursos Extra-Curriculares
5. Curriculum Vitae
6. 2 Fotos 3x4
7. Carta de Recomendação do Professor (pode ser qualquer um dos
seus professores e/ou coordenador do curso)
8. Com os documentos acima, enviar para o Dept de Relações
Internacionais:
Presencial:
Relações Internacionais
UNINASSAU
Edificio da Reitoria
Recife, Pe
Correios:
Grupo Ser Educacional
Relações Internacionais
Rua Treze de Maio, 254 – Sto Amaro
50.100-200 Recife,Pe
Em caso de dúvida, contactar:
 Núcleo de Relações Internacionais da sua unidade
 Telefone: (81) 2121 5906 ou (81) 3412 6391
 Ramal:5906 ou 1016391
 Email: relacoesinternacionais@sereducacional.com

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

1. NOME COMPLETO DO CANDIDATO:
..............................................................................................................................

2. FILIAÇÃO:
Pai:.........................................................................................................................

Mãe:.......................................................................................................................

3. DATA E LOCAL DE NASCIMENTO:
....................................................................................................................

4. R.G:..................................................
o ÓRGÃO EMISSOR: .........................................
o DATA EXPEDIÇÃO:

5. C.P.F.:.............................................................................

6. RESERVISTA:.................................................................

7. TÍTULO DE ELEITOR:.....................................................
SEÇÃO: ................... ZONA:..........................

8. ENDEREÇO RESIDENCIAL:
..............................................................................................................................
…...........................................................................................................................
BAIRRO:........................................CIDADE:.........................................................
UF:...........

CEP: ...........................

9. TELEFONES
 Fixo :
 Celular:
 E-mail:...........................................................................

10. DADOS PROFISSIONAIS ( se aplicável):
NOME DA EMPRESA AONDE TRABALHA:.........................................................
ENDEREÇO:
...............................................................................................................................
TELEFONE COMERCIAL: .............................................
E-MAIL DO TRABALHO: ..............................................

COMPROMISSO FINANCEIRO

Estou ciente de que se for selecionado não posso ter pendências
financeiras, que se houver algo em aberto, pendente, me comprometo a
fazer a quitação financeira prévia dos meus estudos na minha
faculdade..............................................................................................................
(nome da sua unidade), pelo período de intercâmbio, tão logo seja
aprovada a bolsa de estudos.

….................................................................................................
Local, Data

.....................................................................................................
Nome completo do aluno:
…...................................................................................................
Assinatura

PROGRAMA BOLSAS IBERO AMERICANAS SANTANDER UNIVERSIDADES
2016

ANEXO II
MODELO PARA ORGANIZAÇÃO DO Curriculum Vitae,
COMPROVADO COM ANEXOS
1.Campos sem atividades devem ser marcados com um traço ( - ), e não
apagados; Colocar somente o que se aplica ao seu caso específico.
2.Quando tiver quer preencher o Período da atividade realizada, procure
colocar a data completa, com dia/mês/ano.
Nome:
CPF:
Endereço:
Fone:
E-mail:

Nº do
Documento
anexado

Para uso exclusivo da
Comissão de Seleção

Colocar no CV:
1.Formação acadêmica (Histórico Escolar):
Curso/Universidade/Período
1.1.Aperfeiçoamento
Curso/Universidade/Período
1.2.Línguas
Espanhol: Curso/ Instituição/Período
Inglês: Curso/ Instituição/Período
2.Atividades acadêmicas realizadas nos últimos 3 anos:

2.1.Trabalhos publicados em periódicos (ou aceitos, com comprovação);
Autores/Título/Revista/Ano/Vol./Núm./Páginas
2.2.Trabalhos completos em anais de congresso internacionais
Autores/Título/Revista/Ano/Vol./Núm./Páginas
2.3.Trabalhos completos em anais de congressos locais, regionais e nacionais

Instruções:








A inscrição é feita no Site do Santander
Depois que se inscrever, Imprimir Comprovante de Inscrição
Imprimir formulário e relação de documentos no site da Faculdade
Anexar Histórico Acadêmico com média global atualizada
Anexar CV
Anexar Diplomas e comprovantes de cursos realizados
Anexar 2 fotos 3x4

**** Quando estiver com toda a documentação, entregar no Setor de Relações
Internacionais da UNINASSAU ou enviar pelo correio para:
Grupo Ser Educacional
Relações Internacionais
Rua Treze de Maio, 254 – Santo Amaro
50.100-200 Recife , Pe

CARTA DE RECOMENDAÇÃO DO PROFESSOR

Eu, professor .............................................................................................................
recomendo o aluno(a) ...............................................................................................
que foi meu aluno na(s) disciplina(s) ........................................................................
e ................................................................................................................................
(descrever outras atividades que foram realizadas sob tutoria deste professor)
para concorrer ao PROGRAMA BOLSAS IBERO AMERICANAS 2017
SANTANDER UNIVERSIDADES.

..................................................................
Assinatura Professor(a):

