UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
GABINETE DO REITOR
VERITATI

EDITALNe 30 de 2019
SELEÇÃODE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA DA
UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR E DO BANCO SANTANDER UNIVERSIDADES
- BOLSAS IBERO-AMERICANAS.

O REITOR DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR, considerando a relevância

constituída pela experiência do estudo em outros países na formação do sujeito no uso
de suas atribuições constantes no art. 13 do Estatuto da Universidade, torna pública a

abertura de inscriçõespara a seleção de alunos de graduaçãoda UCSALpara o
programa de mobi]ídade acadêmica em parceria com o BancoSantander, edição 20].9.
1. PROGRAMA

O Programa de Mobilidade Internacional da Universidade Católica do Salvador tem por

objetivo incrementar a qualidade da formação dos estudantes de graduação ao
promover o intercâmbio de estudantes com Universidades Internacionais em convênio

com a UCSal.Deste modo, ao fomentar as estratégiasde internacionalizaçãodas
instituições de ensino superior (IES)envolvidas, o programa auxilia no processo de
criação de redes de produção e difusão de conhecimento, estabelecendo as seguintes
normas e procedimentos.
2. INSCRIÇÃO

2.1. As informações referentes à inscrição, prazos, documentos... encontram-se
detalhadas no quadro abaixo:
PERÍODO

HORÁRIO

De 25/04/2019 a 07/09/2019
Das 8:00 às].1:30 e das 14:00 às].6:30.
Av. Prof. Pinto de Aguçar, 2589 - Pituaçu / Prédio B, Assessoria

LOCAL

de Relações Internacionais UCSal.
E-mail: ari@ucsal.br

l.Ficha de Inscrição UCSal(Anexo l);
DOCUMENTOS

ll.Cópia dos documentos comprobatórios solicitados no(Anexo 2
- BAREMA);

lll.Histórico Acadêmico atualizado e contendo média geral
obtida no curso até o momentoda inscrição,solicitadona
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Secretaria Geral de Cursoscom a assinatura do coordenador do
curso);

IV.Não obter mais de duas reprovações(por nota e/ou falta),
durante o curso;
V.Cópia do Currículo Lattes Atualizado;
VI.Uma Carta de Motivação(no mínimo de 50 linhas).
DOCUMENTOS

VII.Inscrição no site do Banco Santander Bolsaslbero-Americanas:
// www.santa [ldçruniversidades.com.br/bolsas
VIII.

Anexo 4 devidamente lido e assinado;

IX. Autorização para o uso de imagem para fins de divulgação

X.institucional(anexo
5);
XI.Entrevista

XII.Leitura e aceitação dos "Princípios Gerais dos Programas de
Bolsasdo Santander Universidades".(anexo 6) e Termo de
aceitação dos "Princípios Gerais dos Programas de Bolsasdo

Santander"(anexo7)
l.Estar regularmente matriculado durante todo o período em

curso de graduação da UCSALou seja, a partir do terceiro
semestre(no ato da inscrição) até o penúltimo semestre(no
momento em que irá viajar);
PRE-REQUISITOS

PARA
INSCRIÇÃO

11.Ter bom desempenho acadêmico;

111.
Não obter nenhum tipo de sansão administrativa, disciplinar
ou advertência na UCSal;
/v. Inscrição e submissão do currículo na plataforma ,4ct/on
7a/ente da UCSal;

V.Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos, ter
domínio do idioma do local de destino.

* Após a efetivação da inscrição, não serão acentospedidos de inclusão ou troca de
documentos,sob qualquer hipótese ou alegação. Não serão acentosdocumentos
anexados fora do especificado, ilegíveis ou rasurados.
3. DA UNIVERSIDADE E DO NÚMERO DISPONÍVEL DE VAGAS PARA O INTERCÂMBIO

3.1. As bolsas disponibilizadas à UCSal pelo Banco Santander -- Programa lbero
Americanas, estão distribuídas entre 03 Universidades Europeias, consoante
indicado na lista abaixo, com início/término das aulas previsto, respectivamente, pa
o período de fevereiro 2020 a maio/junho 2020.
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UNIVERSIDADES

CURSOS

VAGAS

e Direito

Universidade do Porto (Portugal)

e

Ciências Biológicas

e

Engenharias (Civil,
Mecânica,
Informática)

Instituto Técnico de Lisboa IPortugall

e Arquitetura
Universidade

Portucalense

Henrique Infante(Porto-Portugall

Dom
e

l
l
l
l
l

Comunicação

4. DOS BENEFÍCIOS

4.1. Os estudantes de intercâmbio realizarão sua matrícula em instituição
internacional conveniada com a UCSALe com o Banco Santander Universidades/
lbero-Americanas.A instituição de acolhimento, por conseguinte, não poderá cobrar
as taxas de mensalidade, para os estudantes em intercâmbio. Porém algumas cobram
as taxas referentes à inscrição em cada uma das disciplinas cursadas, e podem cobrar
também taxas de matrícula.(a depender da instituição de acolhimento).

4.2. A UCSalnão fornece nenhum tipo de auxílio financeiro, bolsa de estudos
financeira, etc.
5. DO TERMO DE ADESÃO

5.1. Os alunos selecionados e decididos a participar do Programa, serão convocados,
pela ordem classificatória, para a assinatura do Termo de Adesão e de concordância
com as disposições dos Princípios Gerais do Programa de Bolsaslbero-Americanas para
Estudantes de GraduaçãoSantander, declarando que leram, compreenderam e que

apresentam
total ciênciacom relaçãoa todo o teor do referidodocumento,que é
parte integrante deste Edital.
5.2. OS PRINCÍPIOSGERAIS DO PROGRAMA "BOLSAS IBERO-AMERICANASPARA
ESTUDANTESDE GRADUAÇÃO-- SANTANDERUN]VERSIDADES
-- ED]ÇÃ0 20].9", em
anexo, passam a ser parte integrante deste Edital.(anexo 6)

5.3. A Universidade,no Termo de Adesão,se reservao direito de encerrar a
participação no Programa, a qualquer tempo, de bolsistas que descumprirem as
condições estabelecidas nos Princípios Gerais do Programa de Bolsas lbero-Americanas

para Estudantes de Graduação Santander, bem como por ocorrência de abandono

curso, trancamento de matrícula, falecimento ou qualquer outro fato, que ten
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referência aos requisitos e pré-requisitos estabelecidos pelo Programa, e levarão a
exclusão o participante.

5.4. Caso a documentação e solicitações não sejam apresentadas dentro do prazo
solicitado, o aluno selecionado perderá a Bolsa(será automaticamente cancelada), não
podendo ser transferida para o ano/período subsequente

6.DABOLSA
6.1. O aluno selecionado e decidido a participar do Programa receberá uma bolsa no
valor de R$ 12.630,90 (doze mil, seiscentos e trinta

reais e noventa centavos),

correspondente a € 3.000,00 (três mil euros), mediante conversão que será efetuada
tendo como base a cotação do valor de venda do Euro publicada pelo Banco Central do
Brasil, relativa à data de lançamento do Programa - 2610/2018(R$ 4,2103).
6.2. Os alunos bolsistas deverão assumir todas e quaisquer despesas necessáriaspara
sua participação no Programa.

6.3. O aluno selecionado deverá apresentar comprovante de conta corrente ativa no
Banco Santander para receber o benefício.
7. DO PROCESSOSELETIVO

7.1. Todos os candidatos inscritos serão classificados de acordo com a documentação

entregue no ato da inscrição na ARI e consoante a relação de maior média geral
melhor

pontuação

obtida

no Barema (ver Anexo 2), distribuídos

na relação

Universidade/Vagas aludida no item 3 deste Edital. Não obstante, aqueles candidatos

que não atenderem ao item 2 deste Edital, documentos e pré-requisitos para a
inscrição, serão automaticamente desclassifícados.

7.2. Em caso de empate, prevalecerá o candidato que tenha comprovação de Iniciação
Científica

(Programa

de IC da UCSAL),

7.3. Considerando que a lista de classificação Universidade/Vagas, será apresentada

em ordemdecrescente
(do primeirocolocadoao último),a desistência
de um
candidato selecionado incorre em nomeação do seguinte da lista.

7.4. Dos resultados classificatórios publicados cabe recurso à Assessoriade Relações

Internacionais,no prazode 3 (três) dias úteis contadosa partir do primeiro dia útil
após a publicação do resultado.

7.5. O aluno selecionado deverá apresentar até três dias úteis após a divulgação
resultado, no site da UCSal,o restante da documentação exigida e a confírmaçã?
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que realizará o intercâmbio. O candidato aprovado que não comparecer no prazo
determinado perderá a vaga.
8. DOS COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADESASSUMIDOS PELO ALUNO

8.1. A UCsalacredita que o papel do aluno é o de sujeito atuante na construçãodo
conhecimento de maneira que possa colocar-se em contato com a herança histórica
do saber humano e gerar novos conhecimentos beneficiando assim àqueles que estão

ao seu redor e à sociedadea qual pertence.8.2.Atender às mesmasexigênciasou

requisitosque o restantedos estudantes
da Faculdade
de destinoquantoà
regularização, promoção e aprovação nas matérias, disciplinas ou atividades
selecionadas.

8.3. Realizar na Universidade de destino um plano de estudos com carga horária e
dedicação similar a que teria na UCSal(ver anexo 3).

8.4. Cumprir o plano de estudos acordado, em sua versão original ou com as
modificações posteriores que forem introduzidas na Universidadede destino, com a
aprovação das respectivas coordenações de curso e a ciência da Assessoria de
Relações Internacionais(ARll

da UCSal.

8.5. Completar as ativídades exigidas no programa de estudos do curso de graduação

que será cursada na Universidadede destino, frequentar as aulas regularmente,
participar de todas as atividades de continuação, controle, avaliação e administrativas
estabelecidas na Faculdadede destino.
8.6. Arcar com as respectivas responsabilidades exclusivas e eventuais despesas com
taxas, obtenção do passaporte na Polícia Federal, trâmites e visto nas representações
consulares

(incluindo

traduções

de

documentos,

se

necessário).

Os

alunos

selecionados deverão apresentar apólice de seguro de saúde internacional privado e
completo que cubra inclusive, acidentes e repatriação e as ocorrências no decorrer do
período de permanência, bem como de seguro de vida, para cobertura de eventos que
possam ocorrer no Paísda Universidade hospedeira.
8.7. Apresentar o seguro de saúde contratado juntamente com o passaporte e visto à
Assessoria de Relações Internacionais da UCSAL.Caso o aluno não apresente um
destes itens sua candidatura será automaticamente cancelada.
8.8. Assumir pessoalmente a responsabilidade por danos e/ou prejuízos não cobertos
pelo seguro contratado durante sua participação no programa.
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8.9. Informar para os respectivos órgãos de assessoramento aos alunos estrangeiros
da Universidade de destino e da UCSALos antecedentes de saúde que necessitem de
atenção

especial em qualquer

contingência:

intervenções

cirúrgicas,

alergias,

tratamento em andamento, medicação continuada, vacinas e demais informações que
considere pertinentes.

8.10. Responsabilizar-se
pelos custos dos materiaisde estudo, insumose cota de
serviços, transporte, alojamento, documentação, taxas administrativas, seguros saúde

e de vida, refeições e tarifas acadêmicasou ativídades não previstas neste programa.
8.11. Assumir as despesas necessáriaspara sua participação no Programa, incluindo-se

aquelas relativas ao transporte, alojamento, alimentação, seguro saúde, acidentes
repatriação e demais gastos adicionais pessoais e incorridos por dependentes ou
eventuais acompanhantes.

8.12. Cumprir e respeitar as normas, leis e estatutos vigentes no Paísde destino e na
Universidadeeleita.
8.13. Os candidatos selecionados, até o número total de vagas, deverão apresentar até

3 dias úteis após a divulgaçãodos selecionadosno site da UniversidadeCatólicado
Salvador, os seguintes documentos:

8.13.1. Plano de Estudos da IES de destino, indicando as disciplinas ou
atividadesque serão realizadas,com o ciente do coordenador do curso em que
o candidato encontra-se matriculado na UCSAL(Anexo 3), após a aprovação

pela UCSalo aluno selecionadoserá indicado para a mobilidadena
UniversidadeParceiraeleita e será submetido à aprovaçãodeles para a
realização da mobilidade;

8.13.2. Os documentos dos Anexos 4, 5 e 6/7 devidamente lidos e assinados
8.14.

O aluno

selecionado

se compromete

a enviar

relatórios

de viagem

bimestralmentecom fotos e/ou vídeospara registro na páginada Assessoria
de
RelaçõesInternacionais, bem como para possível divulgação da ARI.
9. DOSCOMPROMISSOSASSUMIDOS PELAUCSAL

9.1. A Assessoria de Relações Internacionais da UCSalentende que, a universidade
deve ser reconhecida como uma instituição que desempenha importantes papéis para
o desenvolvimento humano, regional e sustentável na sociedade contemporânea.

Entendemos que ela tem a missão não apenas possibilitar aos alunos a obtenção d
um diploma,

um emprego

e remuneração

satisfatória,

mas principa
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capacidade de produzir novos conhecimentos e aplica-los à realidade social,
considerando a necessidade de ser acessívelpara toda a sociedade, em todos os níveis

sociais. A internacionalizaçãotem como objetivo complementar, harmonizar e
estender a dimensão local, ou seja, é um processo ou um meio de aprimorar e atingir
metas. O objetivo não é um currículo mais internacionalizado nem um aumento na

mobilidade acadêmícapor si mesma, ao invés disso, visamos garantir que os
estudantes estejam mais preparados para viver e trabalhar em um mundo mais
interconectado.
9.2. Acompanhar todo o período de trâmites institucionais entre o aluno e a Instituição
Parceira,até a obtenção do visto.
9.3. Acompanhar o período de estudos do estudante na Instituição Parceira e quando

de seu retorno dar as informações necessáriaspara o início do novo semestre na
UCSal

10. DA MATRICULA INSTITUCIONAL

10.1. Para fins de manutençãoda matrícula (vínculo acadêmico),durante todo o
período

de realização

do

Programa,

o candidato

selecionado

deve

realizar

sua

matrícula como estudante de mobilidade internacional na Secretaria Geral de Cursos
através de um requerimento (quando o prazo para matrículas estiver aberto). Para
tanto, deve apresentar os seguintes documentos para comprovação:
10.1.1. Carta de Aceite ou Documento de confirmação oficial da inserção do
aluno na Universidade de destino;
lO.1.2. Cópia de apólice de seguro conforme descrito no item 5.6, adquirido e
apresentadopelo aluno.
11. DOS CASOS OMISSOS
ll.l.

Os casos omissos

serão avaliados

e enviados

à Assessoria

de Relações

Internacionais, que os encaminhará para a deliberação do Reitor.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SEE CUMPRA-SE.
lv

eN'óü

e 2019

e
Mããklas
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ANEXO l-FICHA

DEINSCRIÇAO

1. DADOS PESSOAIS

Nome

Matrícula

Curso:

Semestre

Endereço

Email

Telefones de Contato

.Celular:( )

Fixo : ( ).

Nome Pai ou Responsável
E-mail Pai ou
responsável:
Celular (

.Fixo( )

).

Nome Mãe ou Responsável
E-mail mãe ou
responsável:.
Celular(

Fixo (

).

Aluno bolsista:(

) Sim. Qual a modalidade?

IAgência)

( )Não
2.UNIVERSIDADE DEDESTINO

OBS.: Se optar pelas Universidades na Espanha o (a) candidato (a) deverá apresentar

comprovante de proficiência linguística em espanhol. Por exemplo, o Diploma de
Espanhol como Língua Estrangeira(DELE). Informações disponíveis em:

httD://salvador.cervantes.es/br/diolomas espanhol/ínformacao diplomas espanhol.h
tm
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ANEXO 2 - BAREMA

Nome Completo do(a) candidato(a):

Curso em que está matriculado(a) na UCSale semestre que está cursando

Número da Matrícula
Universidade/Faculdade de destino
BAREMA PARA JULGAMENTO DOS TÍTULOS (Anexar os respectivos comprovantes):

Preenchido pelo (a) candidato (a) e conferido pela Comissãode Seleção,composta
pela Assessora de Relações Internacionais

Roberta

Hatty

e por

Professores

representantes dos cursos beneficiados neste Edital. Pontuação máxima 10 pontos:
BAREMA

Produção Científica,
Tecnológica e Artística.
1.
2.
3.

Bolsista de Iniciação
Científica (Por ano)
Artigo publicado em
periódicosindexados.
Apresentação de
trabalhos

4.

Produção por
Unidade

Quantidade
Máxima.

Valor
Máximo.

2,0

2

4,0

1,0

2

2,0

2

1,5

Pontuação
do (a) Aluno
ta).

(oral ou

poster) em eventos
0,75
diversos (comprovar
com certificação).
Participação em eventos
Inacionais e

5.

6.

internacionais)
comprovada com
certificação.
Participação em
Núcleos de Estudos ou
Grupos Pesquisa
certificados pela UCSal.
Participação em
atividades de

0,5

2

1,0

0,5

l

0.5

voluntariado pela

0,5

2

1,0

UCSal.

7.

TOTALDEPONTOS

10,0
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SOMA DOS PONTOS OBTIDOS: a ser preenchido pela comissão de seleção

1. Média Geral (MG/Cursor

11. . Pontos Obtidos no BAREMA

Média = (1+11)/2

ANEXO 3 - MODELO DE PLANO DE ESTUDOS

Nome Completo do candidato

Curso em que está matriculado (a) na UCSal e semestre que está cursando

Número da Matrícula

Universidade/ Faculdade de destino

Período da Viagem

CÓDIGO/CRÉDITOS

DISCIPLINANA
UNIVERSIDADEDE
DESTINO

CODIGO

DISCIPLINA DA
UNIVERSIDADEDE
ORIGEM
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Preencher abaixo ou incluir em anexo, atividades de ensino, extensão ou pesquisa que
pretenda realizar na universidade de Destino.

Data

Coordenadordo Curso

Assinatura do Aluno

Carimbo e Assinatura

ANEXO 4 - TERMO DE RESPONSABILIDADE E CIENCIA

Eu

. com

o RG número

declaro,para os devidosfins, que li, estou
ciente e estou de acordo com todos os itens do "EDITAL30/20].9 SELEÇAO
DE
CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE
CATOLICADOSALVADOR-UCSal"

Assinatura do Aluno
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ANEXO 5 - AUTORIZAÇÃO AO USO DE IMAGEM

portador da Cédula

Eu,.

de Identidadeng

inscrito no CPF sob n9

residente à Rua

n9

. na cidade de

, AUTORIZOo uso de minha imagem para ser utilizada como
instrumento de divulgação de projetos da Universidade Católica do Salvador- UCSal.A

presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
acima

mencionada

em todo

território

nacional

e no exterior,

modalidades e, em destaque, das seguintes formas:(1)

em todas

as suas

home page;(11) cartazes;(111)

divulgação em geral. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o

uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à
minha imagem ou a qualquer outro
Sa[vador,

de

20].9

Assinatura

ANEXO 6 - OS PRINCÍPIOS GERAIS DO PROGRAMA "BOLSAS IBERO-AMERICANAS
PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO - SANTANDER UNIVERSIDADES - EDIÇÃO 2019"

e

Postado no link abaixo do presente Edital na página da ARI(Assessoriade
RelaçõesInternacionais) -- Editais em Andamento:

http://noosfero.ucsal.b
r/assessoria-de-relacoes-intern
acionais/editais.e[D.
andamento
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ANEXO 7 - TERMO DE ACEITAÇÃO E CIÊNCIA DOS "PRINCÍPIOS GERAIS DOS
PROGRAMAS DE BOLSAS DO SANTANDER UNIVERSIDADES"
Eu

com o RG número

declaro,para os devidosfins, que li, estou
ciente e estou de acordo

com

todos

os

itens

do

"PRINCÍPIOS

GERAIS

DOS

PROGRAMAS DE BOLSAS DO SANTANDER UNIVERSIDADES

Salvador,

, de

de 2019

Assinatura do Aluno

Avenida Professor Pinto de Aguçar,2589, Pituaçu CEP.41.740-090 - Salvador/ BA
E-mail: reitoria@ucsal.br - Telefones:(711 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989

