
 

Manaus, 02 de Maio de 2011 

Edital – N° 01/2011 – Escritório Internacional Uninorte 

 

Dispõe sobre o programa de Mobilidade 
Internacional de alunos de graduação – Bolsa 
TOP ESPANHA Santander Universidades/ 
UniNorte – Laureate. 

 
 
 
A Pró-Reitoria de graduação, por meio de seu Escritório Internacional, anuncia em 02 de maio 
de 2011, a abertura de Edital referente ao Programa de Bolsas Top Espanha Santander 
Universidades / UniNorte - Laureate. 
 
As condições de participação de alunos neste programa seguem abaixo: 
 
OBJETIVO E BOLSA: 
Possibilitar aos alunos de graduação, regularmente matriculados, a oportunidade de 
aprendizado ou aprofundamento de conhecimentos da língua e cultura espanhola.  
 
A bolsa contemplará: 

 01 (uma) passagem aérea para o trecho Brasil-Espanha (ida), e 01 (uma) passagem 
aérea para o trecho Espanha-Brasil (volta), cujas condições serão escolhidas pelo 
Santander; 

 Transportes do bolsista do programa, diretamente relacionados às atividades e visitas 
do curso objeto do programa, e desde que tais atividades e visitas estejam previstas na 
programação do mencionado curso; 

 Alojamento, escolhido e indicado pelo Santander, para acomodação do bolsista no 
curso do programa; 

 03 (três) refeições diárias, em locais escolhidos e indicados pelo Santander; 

 Contratação de apólice de seguro saúde internacional e seguro de vida ao bolsista do 
programa; 

 Eventuais tarifas acadêmicas incidentes sob o curso relacionado ao programa do 
Santander. 

 
O UniNorte e o Santander ficam isentos de qualquer outra despesa ou responsabilidade 
decorrente da realização do programa, em especial em qualquer evento que venha a ocorrer 
com o participante do programa, durante sua estada no país de destino. 
       
 
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO ALUNO: 
- Não ter participado em nenhuma edição anterior do Programa; 
- quando de sua inscrição, ter integralizado, no mínimo, 40% dos créditos obrigatórios 
previstos em seu curso; 
- anexar seu histórico escolar; 
 



CONDIÇÕES PARA O USUFRUTO DA BOLSA: 
- o uso da bolsa ocorrerá em Julho/11 (3 semanas).  
- O aluno deve ter passaporte válido no ato da inscrição. 
 
NÚMERO DE BOLSAS: 
- será disponibilizada 01 bolsa. 
 
CRONOGRAMA: 
 
02/maio/2011 – Lançamento do Programa 
02/maio/2011 – Abertura das Inscrições 
08/maio/2011 – Encerramento das Inscrições 
20/maio/2011 – Divulgação do nome do selecionado 
25/maio/2011 – Reunião no Escritório Internacional com o aluno contemplado. 
   
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE BOLSA: 
 

 Estar matriculado em série regular a partir do 4ª período. 

 Não estar no último período do curso. 

 Estar adimplente com suas mensalidades junto à mantenedora; 

 Não estar em processo administrativo/não apresentar pendências acadêmicas ou 
financeiras com UniNorte. 

 Ter domínio intermediário, em falar, ouvir e escrever, do idioma da língua espanhola. É de 
responsabilidade de cada aluno conhecer suas capacidades e limitações antes de passar 
pelo processo de seleção. 
 

PARA SE INSCREVER E MAIS INFORMAÇÕES: 
 
- Acesse http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas ; 

- Imprima o comprovante de inscrição; 
- Entregue no Escritório Internacional (Av. Joaquim Nabuco, nº 1133 Centro), em horário 
comercial, com os seguintes documentos: Cópias do RG, CPF, cópia do passaporte, 
comprovante de residência, relação com os contatos telefônicos e e-mail, e seus responsáveis. 
- Telefone e-mail do IO. 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
Paulo Ariel 
Gerente de Relações Internacionais 
International Relations Manager  
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