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EDITAL N° 02/2017 DE SELEÇÃO AO 

PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA ESTUDANTES 

DE GRADUAÇÃO - SANTANDER UNIVERSIDADES 2017 

 

A Universidade de Passo Fundo torna público o edital de inscrição e seleção de alunos de baixa 

condição socioeconômica dos cursos de Graduação para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas – 

Modalidade Graduação Santander Universidades-2017. O presente edital tratará da seleção de 

alunos de graduação da UPF que têm interesse na realização de disciplinas em universidades 

conveniadas participantes do programa, nos seguintes países: Argentina, Chile, Espanha, México, 

Portugal e Uruguai, no âmbito do Programa de Bolsas Ibero-Americanas de Graduação Santander 

Universidades, no primeiro semestre de 2017.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. O Programa “Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação” Santander Universidades 

– Edição 2017 busca contribuir através do intercâmbio de estudantes de baixa condição 

socioeconômica dos cursos de graduação de instituições de ensino brasileiras, argentinas, chilenas, 

espanholas, mexicanas, portuguesas, e uruguaia para incrementar a qualidade da formação dos 

alunos das instituições de ensino participantes. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO  

2.1 O candidato para ser selecionado pela UPF deverá, obrigatoriamente, atender aos requisitos 

abaixo:  

I. Estar matriculado em curso de graduação da UPF, durante o processo de seleção e, 

obrigatoriamente, durante todo o período de realização do Programa; 

II. Ter nacionalidade brasileira; 

III.  No momento da inscrição, estar aprovado, em pelo menos 50% e no máximo 70% do 

currículo previsto para seu curso; 

III. Possuir perfil de aluno de excelência, baseado no rendimento acadêmico; 

IV. Apresentar baixa condição socioeconômica cuja renda familiar per capita não exceda o valor 

de três salários mínimos vigentes no país;  



V. Apresentar certificado de proficiência, em língua espanhola, de reconhecimento internacional 

ou certificado emitido por instituições regulares de ensino de línguas, no nível pré-

intermediário. Ainda, poderá apresentar comprovante de inscrição no Teste de Aptidão 

Linguística a ser realizado pela UPF Idiomas. As inscrições poderão ser realizadas até 10 de junho 

de 2017. Informações através do e-mail upfidiomas@upf.br. 

2.2. Para participar do Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação 

Santander Universidades, o aluno deverá atentar para os “Princípios Gerais do Programa de Bolsas 

Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação Santander Universidades 2017”, Anexo II. 

 

3. DAS ÁREAS E TEMAS  

3.1. O Programa abrange todas as áreas de licenciatura e bacharelado da graduação, sem restrições.  

 

4. DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

Serão concedidas 2 bolsas para alunos da UPF, para realização de intercâmbio junto às instituições 

estrangeiras conveniadas com a UPF. 

 

5. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

5.1. O aluno, para concorrer à seleção, deverá satisfazer os requisitos listados no item 2 deste edital.  

5.2. O aluno deverá inscrever-se inicialmente no endereço eletrônico do Santander 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/bolsas-ibero-americanas.aspx#, até 9 

de junho de 2017. 

5.3. Proceder à inscrição na UPF através da abertura de processo protocolado, impreterivelmente, 

até 10 de junho de 2017, na Central de Atendimento ao Aluno (CAA), campus I da UPF. 

5.4. O pedido de inscrição do aluno da UPF deve ser realizado mediante:  

a) Entrega dos documentos listados a seguir:  

I. Formulário de inscrição: 

disponível em: http://www.upf.br/intercambios/programas/formularios/alunos; 

II. Comprovante de inscrição no portal Santander; 

III. Histórico Escolar (solicitar na CAA); 

IV. Atestado de Vínculo com Percentual (solicitar na CAA); 

V. Certificado de proficiência de língua espanhola (exceto para candidaturas para Portugal); 

VI. Carta de Motivação; 

VII. Carta de recomendação de dois professores do curso de graduação; 

VIII. Cópia do passaporte ou comprovante do agendamento da entrevista, até 10 de junho de 

2017, para obtenção do documento;  

IX. Comprovantes da situação econômica descritos na cláusula 6. 



5.5. A seleção será realizada pela Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais, com 

base nos requisitos exigidos (item 2) e análise da documentação especificadas nos item 5.4 e 6, além 

de entrevista individual. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS INFORMAÇÕES  

 

6.1 Para efeitos deste Edital, entende-se como grupo familiar, além do(a) próprio(a) aluno (a),  o 

conjunto de pessoas que residam na mesma moradia ou que, mesmo residindo em locais diferentes, 

estabeleçam relação de dependência econômica e que possuam os seguintes graus de parentesco: 

I. cônjuge; 

II. companheiro(a); 

III. pai e mãe; 

IV. padrasto e madrasta; 

V. irmão(ã); 

VI. filho(a); 

VII. avô(ó); 

VIII. enteado(a). 

Parágrafo Único: Será reprovado(a) o(a) aluno (a) que informar grupo familiar com o qual não resida 

ou não mantenha relação de dependência econômica. 

6.2  A fotocópia dos documentos necessários deverá estar acompanhada dos originais e de ficha de 

inscrição devidamente preenchida. Esses documentos deverão ser entregues na Central de 

Atendimento ao Aluno ou nas secretarias dos campi, até as datas previstas no art. 10 deste Edital: 

a) Comprovante da condição integrante do grupo familiar: 

I. Carteira de identidade própria e dos demais componentes do grupo familiar; se menor de 18 

anos, ou se não possuir, deverá ser apresentada cópia da certidão de nascimento; 

II. CPF de todos os integrantes do grupo familiar, exceto os civilmente incapazes; 

III. Comprovante de separação ou divórcio dos pais, quando for o caso, e a comprovação sobre a 

pensão alimentícia ou declaração com firma reconhecida de que não são pagos/recebidos 

benefícios a título de alimentos; 

IV. Certidão de óbito, quando for o caso; 

V. Termo de tutela, nos casos de tutoria de menores ou interditos, quando for o caso; e 

VI. Certidão de casamento ou declaração pública de união estável, quando for o caso. 

b) Comprovantes de rendimento do(a) estudante e dos integrantes do seu grupo familiar a serem 

apresentados, conforme o tipo de atividade: 



I. Se assalariado(a), os três últimos contracheques e cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e 

Previdência Social) contendo a página de identificação, frente e verso, a página contendo o último 

registro de trabalho e a página seguinte em branco; 

II. Se trabalhador(a) autônomo(a) ou profissional liberal, Declaração Comprobatória de Percepção 

de Rendimentos (DECORE) original, anual, assinada por contador inscrito no CRC, ou guias de 

recolhimento de INSS ou IPE dos três últimos meses, compatíveis com a renda declarada, 

devidamente quitadas, e declaração detalhada do Imposto de Renda do último exercício; 

III. Se aposentado(a), pensionista ou segurado(a), comprovante de recebimento da 

aposentadoria, pensão ou benefício, com identificação do beneficiário e comprovação de outros 

rendimentos.; 

IV. Se diretor(a) de empresa, comprovante de pró-labore (feito pelo contador da empresa, 

registrado no CRC), contrato social, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa 

Jurídica correspondente ao último exercício, conforme as normas da Secretaria da Receita 

Federal; 

V. Se produtor(a) rural, Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, contendo o 

rendimento bruto dos três últimos anos, área plantada, cultivares e dependentes da renda 

(modelo ANEXO II) e cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) contendo a página 

de identificação, frente e verso, a página contendo o último registro de trabalho e a página 

seguinte em branco; Imposto de Renda do último exercício; e cópia do ITR ou Contrato de 

Arrendamento; 

VI. Se receber auxílio de terceiros, declaração com firma reconhecida de quem concede auxílio, 

constando o valor concedido e a sua periodicidade; 

VII. Se desempregado(a), cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) contendo a 

página de identificação, frente e verso, a página contendo o último registro de trabalho e a página 

seguinte em branco; e declaração, com firma reconhecida, de que não exerce qualquer atividade 

informal remunerada nem é beneficiário(a) de órgão oficial; 

VIII. É obrigatória a apresentação da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física do(a) aluno 

(a) e dos membros do seu grupo familiar, sob pena de desclassificação, nos casos de sua 

obrigatoriedade, conforme legislação federal. 

c) Comprovante de moradia do núcleo familiar e do(a) aluno(a): 

I. Se casa própria, comprovante de água ou luz, atualizado (mês antecedente à inscrição); 

II. Se casa financiada, a apresentação da última prestação paga e comprovante de água ou luz, 

atualizado (mês antecedente à inscrição); 

III. Se casa locada, contrato de aluguel, registrado em cartório, comprovante de pagamento da 

locação dos três últimos meses; 



IV. Se casa cedida, declaração com firma reconhecida do cedente da moradia, especificando as 

condições da cedência e comprovante de água ou luz, atualizado (mês antecedente à inscrição); e 

V. Caso o(a) aluno(a) resida em endereço diferente do grupo familiar, dependendo 

economicamente de qualquer um de seus membros, deverão ser apresentados os comprovantes 

de moradia de ambos. 

§ 1º São computados, para cálculo da renda per capita, a renda bruta mensal familiar, entendida 

como a soma de todos os rendimentos auferidos por todos os membros do grupo familiar, incluindo 

o(a) aluno (a), composta do valor bruto de salários, proventos, vale-alimentação, gratificações 

eventuais, benefícios sociais, comissões, outros rendimentos do trabalho não assalariado, 

rendimentos do mercado informal e autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio.  

§ 2º Caso o grupo familiar informado restrinja-se ao(à) próprio(a) aluno (a), este(a) deverá 

comprovar percepção de renda própria que suporte seus gastos, condizente com o seu padrão de 

vida e de consumo, sob pena de reprovação. 

6.3. Em caso de aluno(a) ou membro do grupo familiar portador(a) de necessidades especiais, 

deverão ser juntados os seguintes documentos: 

I - Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, nos termos do art. 4° do 

Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), quando for o caso. 

II - Comprovante de aposentadoria por invalidez, quando for o caso. 

6.4. Negativa ou positiva original de propriedade de veículos obtida junto a qualquer DETRAN, para 

maiores de 18 anos. 

6.5. O(a) aluno(a) poderá apresentar qualquer outro documento que julgar necessário à 

comprovação dos dados socioeconômicos, bem como o Setor de Assessoria para Assuntos 

Internacionais e Interinstitucionais 

, eventualmente, poderá solicitar documentação complementar da comprovação das informações 

prestadas pelo(a) aluno (a), referentes a este ou aos membros de seu grupo familiar. 

 

7. DO RESULTADO  

7.1. A relação dos candidatos aprovados será divulgada na página eletrônica da Assessoria 

Internacional http://www.upf.br/intercambios, no dia 20 de junho de 2017. 

 

8. DA CONCESSÃO DA BOLSA  

8.1. O SANTANDER compromete-se em assumir os custos relativos à concessão de 02 (duas) bolsas 

para os estudantes de graduação indicados pela IES, sendo que, para cada bolsa o SANTANDER 

pagará, em reais, a quantia correspondente a € 3.000,00 (três mil euros), equivalentes a quantia de 

R$ 10.032,90 (Dez mil e trinta e dois reais e noventa centavos), mediante conversão efetuada com 



base na cotação do valor de venda do Euro publicado pelo Banco Central do Brasil: R$ 3,3443, 

relativa à data do lançamento do PROGRAMA 08/02/2017, não havendo alteração em função de 

eventual variação cambial. 

 

9. DA DURAÇÃO DO PROGRAMA  

O aluno estudará em instituição estrangeira por um semestre acadêmico. 

 
10. DO CRONOGRAMA  

Período Atividade prevista 

Até 10 de junho de 2017 
Prazo para inscrição do Teste de Aptidão Linguística (TAL), na UPF 
Idiomas. 

Até 9 de junho de 2017 
Prazo para inscrição no site 
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/paginas/bolsas-
ibero-americanas.aspx  

Até 10 de junho de 2017 
Prazo para abertura de processos de candidatura, na Central de 
Atendimento ao Aluno, Campus I UPF. 

19 de junho de 2017 Entrevistas 

20 de junho de 2017 
Divulgação da lista de alunos selecionados pela instituição, no site da 
UPF. 

21 de junho de 2017 Reunião AAII, com os alunos selecionados, às 14h. 

Janeiro/Fevereiro de 2018 Início das atividades no exterior.  

 
11. DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão avaliados pela Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais 
da Universidade de Passo Fundo. 
 
 

 
Passo Fundo, 11 de maio de 2017. 

 
 
 

José Carlos Carles de Souza 
Reitor da Universidade de Passo Fundo 
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ANEXO I 

 
UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS CONVENIADAS COM A UPF E 

PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA 
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO - SANTANDER UNIVERSIDADES 2017 

 
ARGENTINA  Universidad Nacional de Córdoba 

Universidad Nacional de La Plata 
Universidad Nacional de San Martín 
Universidad Nacional del Centro De La Provincia De Buenos Aires 
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional del Nordeste 
Universidad Nacional Tres de Febrero 

CHILE  Universidad de Tarapacá  
Universidad de Viña del Mar  

ESPANHA Universidad Carlos III de Madri  
Universidad de Alcalá  
Universidad de Extremadura  
Universidad de Granada 
Universidad de Huelva  
Universidad de Málaga  
Universidad de Salamanca  
Universidad de Santiago de Compostela  
Universidad de Sevilla 
Universidad de Vigo  
Universidad Politécnica de Madri  
Universidad San Jorge  
Universitat de Barcelona  

MÉXICO  Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Universidad Autónoma de Coahuila  
Universidad Autónoma del Estado de México  
Universidad Autónoma San Luis Potosí  
Universidad de Colima 
Universidad de Guadalajara  
Universidad del Valle del Atemajac (UNIVA) 

PORTUGAL  Universidade da Beira Interior  
Universidade de Évora  
Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Universidade de Coimbra 
Universidade do Algarve 
Universidade do Porto 

URUGUAI Universidad de la Republica  
 
 
 
 
 



Anexo II 

 























 


