Itaperuna, de 04 de fevereiro de 2019.

Edital – N° 001 /2019

Dispõe sobre o programa de Bolsas Ibero- Americanas de Graduação Santander Universidades
2019.

A Pró-Reitoria de Ensino Pesquisa e Extensão anuncia em 04 de fevereiro de
2019, a abertura de Edital referente ao Programa de Bolsas Ibero-Americanas de
Graduação Santander Universidades 2019.
As condições de participação de alunos neste programa são orientadas pelos
Princípios do Programa fixados pelo Santander.

OBJETIVO:
Possibilitar aos alunos de graduação do Centro Universitário e das Faculdades
Redentor nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Paraíba do Sul e
Queimados,

regularmente

matriculados,

a

oportunidade

de

intercâmbio

em

Universidades conveniadas participantes do Programa Ibero- Americanos.
DO USUFRUTO DA BOLSA:
Cada bolsa equivale a €3.000 convertidos pela cotação do valor do Euro de
venda para o intercâmbio obrigatório de até um semestre letivo;
1. O uso da bolsa ocorrerá em 2020 (1º ou 2º Semestre).
2. A bolsa deve ser utilizada em universidade participante.
NÚMERO DE BOLSAS:
Serão disponibilizadas 02 (duas) bolsas.

DO PROCESSO SELETIVO:
A seleção dos alunos será conduzida pela Comissão de Internacionalização constituída pela
coordenação e professores indicados pela Pró-Reitoria, dentro da data disponibilizada em
CRONOGRAMA

DOS CRITÉRIOS
Eliminatórios:
1ª Etapa:
- Para a realização da inscrição (online) o aluno deverá:
- Não ter sido contemplado em nenhum Programa de Mobilidade do Santander Universidades;
- A inscrição, caso o candidato atenda à exigência supracitada, deverá ser feita no site <
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/ibero- americanas.aspx>
Baixe o App do SANTANDER: Android - IOS
2ª Etapa:
Eliminatórios:
-Ter integralizado, no mínimo, 20% da carga horária obrigatória previstos em seu curso e NÃO estar
matriculado no último período de integralização do curso;
- Apresentar histórico escolar comprovando que, nos últimos 2 anos, não obteve reprovação nas
disciplinas cursadas;
- Possuir CR (coeficiente de rendimento) igual ou acima de 7;
- Possuir passaporte válido ou caso não o tenha, entregar cópia do protocolo de agendamento.
- Documentação comprobatória de participação em: Iniciação Científica, bolsas ou voluntariado e
projetos de pesquisa e ou monitorias, congressos ou eventos acadêmicos do Centro Universitário
Redentor;
Os itens acima deverão ser preenchidos e entregue conforme ANEXO I.
Classificatórios:

3ª Etapa:
- Obter referências de três professores do curso, conforme ANEXO II. Pontuação de 0 a 10;
- Entrevista - A entrevista será pontuada de 0 a 10 e levará em consideração o perfil para o programa (A
entrevista também contará com perguntas em inglês).
Os critérios de avaliação da entrevista, conforme, competências estão disponíveis no ANEXO III.
- Prova de língua inglesa, contendo questões gramaticais e de interpretação de texto e conhecimentos
gerais com data e horário pré-definidos pela comissão organizadora. A avaliação acontecerá nos
mesmos dias e horários marcados pela Comissão em todas as unidades. Pontuação de 0 a 10.

ANEXO I
Do processo seletivo
SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR
CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR
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PROCESSO SELETIVO ELIMINATÓRIO

NOME COMPLETO DO CANDIDATO:

CURSO E PERÍODO

MATRÍCULA

E-MAIL

TELEFONE

CHECKLIST DE DOCUMENTOS

ENTREGUE

Histórico Escolar - comprovando que, nos últimos 2 anos, não obteve
reprovação nas disciplinas cursadas
Declaração da Situação Escolar – informando o CR (coefiente de rendimento),
bem como a integralização de, no mínimo, 20% da carga horária obrigatória
Xerox do Passaporte - primeira página, na qual, consta a foto e dados pessoais
Ou Xerox do protocolo de agendamento

Documentação comprobatória de participação em: Iniciação Científica, bolsas
ou voluntariado em projetos de pesquisa e ou monitorias, congressos ou eventos
acadêmicos do Centro Universitário Redentor;
ATESTO E ASSUMO AS RESPONSABILIDADES PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Já fui contemplado em algum Programa de Mobilidade do Santander Universidades?
ATESTO E ASSUMO AS RESPONSABILIDADES PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

LOCAL

DATA

ASSINATURA DO CANDIDATO

______/______/______

Obs. A documentação deve ser entregue na secretaria da Unidade, na qual estudam e em envelope lacrado, identificado
com: NOME COMPLETO, CURSO, DATA DE NASCIMENTO E NÚMERO DE MATRÍCULA. O candidato
estará automaticamente eliminado da seleção caso não atenda a alguma das solicitações supracitadas.

ANEXO II
Da referência
SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR
CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR
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REFERÊNCIA SOBRE CANDIDATO
NOME DO PROFESSOR

CURSO A QUE PERTENCE:

DISCIPLINA(S) QUE MINISTRA:

NOME DO CANDIDATO

CURSO

CARACTERÍSTICAS

Capacidade para acompanhar trabalho acadêmico
Capacidade para expressar-se oralmente

PERÍODO

ABAIXO DA
MÉDIA

MÉDIO

BOM

ÓTIMO

SEM CONDIÇÕES
PARA INFORMAR

Capacidade para escrever
Motivação
Estabilidade emocional e maturidade
Capacidade para trabalho em equipe
Atributos éticos
Capacidade para pesquisar
HÁ QUANTO TEMPO CONHECE O CANDIDATO?

EM CONEXÃO COM O QUÊ?

COMENTÁRIO QUE POSSA AUXILIAR NO JULGAMENTO DO CANDIDATO

LOCAL

DATA

ASSINATURA DO DECLARANTE

______/______/______

ANEXO III
Da entrevista:
Será realizada uma entrevista semiestruturada, onde serão feitas perguntas estruturadas (padrão),
conforme critérios descritos no quadro abaixo, e perguntas abertas, caso seja necessário, para
complementar e conhecer melhor o candidato. Para os candidatos que residem em Itaperuna e
Campos a entrevista será presencial, para os candidatos das demais unidades será realizado por
Skype.

SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR
CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR

ENTREVISTA
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CRITÉRIOS
Competências
intelectuais
Competências
interpessoais
Competências
técnicas

Competências
intrapessoais

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

- habilidade de pensar (cognição e linguagem)
- habilidade conceitual (organizar as ideias de forma
a apresentar coerência nas respostas)
- capacidade de comunicação,
- pro-atividade,
- engajamento com a Instituição e o Curso
- conhecimentos específicos inerentes à
familiaridade com o programa.
- noção, básica, de interpretação e tradução do texto
em inglês ou espanhol. O candidato deverá
responder, em português, três questões de um texto
em inglês ou espanhol, conforme sua escolha.
Poderá usar dicionário.
- reflexão e ação da pessoa a respeito dela própria
(auto-análise, autocontrole, automotivação e
autoconhecimento)
-desenvoltura para se adequar aos momentos
diversos e de pressão
- interesse em participar do programa

(2,0)

VALOR
OBTIDO

(3,0)

(2,0)

(3,0)

VALOR TOTAL
( 0 a 10)
Observações :

LOCAL

DATA

ASSINATURA DO DECLARANTE

______/______/______

DO CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Para o desempate:
-O mais idoso
- Não ter sido reprovado.
DO

CRONOGRAMA:
(Todas
as
etapas
http://www.redentor.edu.br/portaldoaluno/internacionalizacao)

serão

divulgadas

em

04/02/2019 – Lançamento do Programa Ibero Americano
na UniRedentor.
17/06 – 24/06 Período
de
inscrições
pelos
site
do
Santander
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/iberoamericanas.aspx (DOWNLOAD DO APP SANTANDER)
26/06 a 28/06 – Entrega dos documentos comprobatórios requeridos.
29/06/2019 - Divulgação dos nomes dos selecionados para a 3ª. Etapa
01/07 a 05/07/19 – 3a etapa: entrevistas e prova (os agendamentos serão disponibilizados no site).
RESULTADO FINAL: 07/08/2019
Itaperuna, 04 de fevereiro de 2019.

-

