
                                                                                 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE 
BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA ESTUDANTES BRASILEIROS DE GRADUAÇÃO 

 
 

SANTANDER UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 2019 
 
 
BOLSAS PARA INTERCÂMBIO DE 1 (um) SEMESTRE ACADÊMICO EM UNIVERSIDADES 
CONVENIADAS COM O PROGRAMA SANTANDER UNIVERSIDADES E COM A PUCPR. 
PAÍSES PARTICIPANTES: ARGENTINA; CHILE; COLOMBIA; ESPANHA; MEXICO; PORTUGAL E 
URUGUAI 
 
(Lista de instituições conveniadas com a PUCPR e Santander no final deste edital) 
 
Bolsas voltadas a todas as áreas acadêmicas ofertadas pela PUCPR.  
 
Período de estudo: 1º ou 2º semestre de 2020 
 
O bolsista deve utilizar a bolsa durante a vigência do contrato entre a PUCPR e o Santander 
Universidades, até o dia 31/12/2020. O estudante selecionado deve manter o vínculo de 
matrícula com a PUCPR durante todo o período que antecede a viagem, bem como ao retorno 
do programa. 
 
Número de bolsas – 05 (cinco) divididas da seguinte forma por ordem de classificação: 
 
Portugal: 1 vaga 
Espanha: 1 vaga 
Países da América Latina: 3 vagas 
 
Valor único da Bolsa: € 3.000 (três mil euros) correspondentes a R$12.630,90 (com base na 
cotação do valor de venda do Euro publicada pelo Banco Central do Brasil na data de 
lançamento do Programa). 
 
O estudante selecionado para a bolsa Santander e aceito para intercâmbio junto à instituição 
parceira ficará matriculado em “disciplina de intercâmbio” junto à PUCPR, isento de 
mensalidade durante o semestre de mobilidade (janeiro a junho ou julho a dezembro). 
Também não haverá pagamento de mensalidades junto à Instituição conveniada; porém, 
pode haver cobrança de taxas administrativas semestrais, as quais variam em cada Instituição. 
 
 
 



                                                                                 
 

1. CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PARTICIPAÇÃO: 
 

o Estar regularmente matriculado em um curso de graduação da PUCPR, tendo 
concluído, até o início do intercâmbio, o 4º período do curso ou o 3º período para 
cursos com duração inferior a 4 anos;  
 

o Possuir média igual ou superior a 8,0 (incluindo reprovações e dependências);  
 

o Não possuir mais que 1 (uma) reprovação no histórico; 
 

o Realizar a pré-inscrição no site do Santander Universidades; 
www.santanderuniversidades.com.br/bolsas, até 07/08/2019 – salvar 
comprovante de inscrição gerado do site do Santander. 

 

o Realizar a inscrição online junto à Coordenação de Mobilidade Internacional da 
PUCPR, através da página 
https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-internacional/ (item 
“editais especiais”) até dia 07/08/2019 – impreterivelmente. 
 

o O candidato deve ser maior de 18 anos, e não ter participado de nenhum programa 
de mobilidade internacional promovido pelo Grupo Santander ou qualquer outra 
bolsa de estudos no exterior a nível de graduação. 

 

o Possuir conta corrente ativa mantida no Santander (com movimentação na mesma 
nos últimos 89 dias e/ou tenha investimentos ou poupança), a análise deste 
requisito será de responsabilidade do Santander. 
 

o Candidatos aplicando para países de língua espanhola devem comprovar 
conhecimento do idioma espanhol, conforme exigência da instituição de destino, 
a nível mínimo B1 ou B2, de Acordo Quadro Comum Europeu de Referência para 
Línguas, mediante apresentação de uma das certificações abaixo: 

 

-  Teste de idioma administrado pelo PUCPR Idiomas. 
Inscrições para a prova de espanhol devem ser realizadas através da página 
do PUCPR Idiomas, conforme datas estabelecidas no cronograma do edital:  

   https://www.pucpr.br/estude-na-pucpr/pucpr-idiomas-2/#teste_intercambio    
Valor do teste: R$ 110,00 
Dúvidas: idiomas@pucpr.br  3271-2583 
 

- DELE (Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira) administrado pelo Instituto 
Cervantes. 
 
- Certificado de comprovação de língua espanhola emitido por outras Escolas, 
desde que redigido na língua espanhola, em papel timbrado, com carimbo da 
Instituição e assinatura do responsável, atestando o nível de idioma do candidato, 



                                                                                 
conforme o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR), com 
validade de no máximo 2 anos. Certificados que não estejam neste padrão não 
serão aceitos. 
 

Qualquer um dos certificados acima devem ter sido realizados dentro do prazo de 
dois anos. 
 
 

2. INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO DA PUCPR: 
 

 Realizar a inscrição online junto à Coordenação de Mobilidade Internacional da 
PUCPR, através da página https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-
internacional/  
(item “editais especiais”) até dia 07/08/2019 – impreterivelmente. 

 A instituição selecionada pelo estudante precisa obrigatoriamente ser conveniada com 
a PUCPR e com Santander. A lista das universidades conveniadas encontra-se ao final 
deste edital. 
 
 

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO: 
           

 Comprovante de inscrição gerado do site/aplicativo do Santander Universidades; 
 Carta de motivação em português (1 página - não será fornecido modelo); 
 Declaração de participação no programa PIBIC (quando aplicável); 
 Comprovação de bolsa (PROUNI, FIES, Bolsa Rotativa PUCPR etc., quando aplicável); 
 Declaração de comprovação de monitoria acadêmica (quando aplicável). 
 Declaração do teste de espanhol – para estudantes aplicando para países de língua 

espanhola. 
 
 

 

Os documentos devem ser digitalizados na ordem acima, transformados em um arquivo PDF 
único (atentar-se à qualidade das imagens) e enviados para o e-mail internacional@pucpr.br 
com o seguinte título: “Documentação Bolsa Santander 2019 – NOME COMPLETO DO 
CANDIDATO”.           



                                                                                 
4. CRONOGRAMA:  

 

1ª etapa – Inscrição online e envio da documentação 
Abertura das inscrições site Santander Universidades  

04/02/2019 
Abertura das inscrições site PUCPR – Experiência 
internacional  

 
09/05/2019 

Prova de Espanhol PUCPR Idiomas – 1ª aplicação 
(para candidatos aplicando para países de língua 
espanhola) 

14/06/2019 
 

Inscrições de 03/05 a 07/06 no 
site do PUCPR Idiomas 

Prova de Espanhol PUCPR Idiomas – 2ª aplicação 
(para candidatos aplicando para países de língua 
espanhola) 

09/08/2019 
Inscrições de 01/07 a 02/08 no 

site do PUCPR Idiomas 
Encerramento das inscrições  
(Santander Universidades e PUCPR) 

 
07/08/2019 

2ª etapa – Entrevista com os pré-classificados 
Resultado pré-classificados – convocação via e-mail 
Não-classificados serão informados por email 

 
22/08/2019 

Data da entrevista  26/08/2019 horário será 
informado por email 

Resultado dos selecionados divulgado via e-mail e website 29/08/2019 
 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
Os estudantes que atenderem às condições básicas para participação serão classificados com 
base nos seguintes critérios, os quais equivalerão à pontuação descrita na tabela abaixo: 
 

Critérios de classificação - Portugal 
Média Até 100 pontos 
Participação em Iniciação Científica  10 pontos 
Carta de intenção De 0 a 20 pontos  
Monitoria 10 pontos 
Bolsas PROUNI, FIES ou demais 10 pontos 
TOTAL 150 pontos 
Critérios de classificação – Países de Língua Espanhola 
Média Até 100 pontos 
Participação em PIBIC  10 pontos 
Carta de intenção De 0 a 20 pontos  
Monitoria 10 pontos 
Bolsas PROUNI, FIES ou demais 10 pontos 
Teste de proficiência espanhol é de caráter eliminatório 
TOTAL 150 pontos 



                                                                                 
 

Os 3 primeiros classificados para Portugal, os 3 primeiros classificados para Espanha e os 9 
primeiros classificados dos países da América Latina desse edital serão entrevistados por uma 
comissão julgadora individualmente. Em caso de empate entre os candidatos, serão 
priorizados os estudantes que possuírem bolsa PROUNI, FIES ou bolsa rotativa PUCPR. 
Estudantes fora de Curitiba serão entrevistados via Skype ou telefone. 
 

Critérios de avaliação - Entrevista 
Motivação Até 25 pontos 
Justificativa da escolha do país e da instituição de 
destino 

Até 25 pontos 

Expectativa com relação à experiência de intercâmbio Até 25 pontos 
Resultado ao retornar do programa Até 25 pontos 
TOTAL 100 pontos 

 
A Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação poderá ajustar os critérios acima 
estabelecidos conforme análise das inscrições. Caso não haja número suficiente de estudantes 
classificados para países de língua espanhola, será avaliada a possibilidade de remanejamento 
de vagas para Portugal, de acordo com a disponibilidade de vagas junto às parceiras.   
 
Os estudantes selecionados pela PUCPR estarão sujeitos à aceitação pela universidade de 
destino e aprovação final do programa SANTANDER Universidades, patrocinador do 
programa, para receberem a bolsa. 
 
IMPORTANTE: 
 
Todos os candidatos selecionados deverão estar cientes do conteúdo do documento 
“Princípios Gerais do Programa Bolsas Íbero-Americanas” para Estudantes de Graduação 
Santander Universidades – Edição 2019” com especial atenção aos itens 3, 7 e 8 referentes 
aos alunos participantes. 
 
ATENTE-SE: O documento “Princípios Gerais do Programa Bolsas Íbero-Americanas” estará 
divulgado em nossa página separadamente do Edital. 
 
MAIS INFORMAÇÕES: Coordenação de Mobilidade Internacional - Campus Curitiba, Prédio 
Administrativo, térreo. 
 
(41) 3271-1697 – intercambio@pucpr.br  
 
* Este edital é regido pelo Regulamento do Programa de Intercâmbio da PUCPR - Resolução 
189/2008 – CONSUN atendendo as peculiaridades desse edital. 
** Os valores e número das bolsas e auxílios estão sujeitos a mudanças de acordo com os 
critérios do SANTANDER Universidades. 
 



                                                                                 
 

6. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES EM 2019 
(Instituição conveniadas com a PUCPR e Santander) 
 
ARGENTINA 
 
UNIVERSIDAD AUSTRAL  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – apenas para Medicina, Engenharias e Faculdade de 
Economia 
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO XXI 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 
UNIVERSIDAD NACIONAL TRES DE FEBRERO 
 
CHILE 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
UNIVERSIDAD DE TALCA 
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO 
 
COLÔMBIA 
 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
UNIVERSIDAD ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
UNIVERSIDAD PONTIFICA BOLIVARIANA 
 
ESPANHA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ   
UNIVERSIDAD DE BARCELONA – apenas para estudantes de Direito 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA   
UNIVERSIDAD DE VALENCIA -  Apenas para Medicina Veterinária e Ciências Biológicas 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID   
UNIVERSIDAD DE VIGO    
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA   
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS – Apenas para Engenharias e Teologia 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA  



                                                                                 
 
MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC DEL MAYAB 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE MÉXICO 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 
PORTUGAL 
INSTITUTO POILTÉCNICO DA GUARDA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
UNIVERSIDADE DE LISBOA – Apenas para Direito e Arquitetura 
UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
 
URUGUAI 
UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - somente para Medicina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


