
 
 
  

 

 

EDITAL Nº 65/2019 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA TOP ESPAÑA SANTANDER 

UNIVERSIDADES  

 

1. PREÂMBULO 

A Pró-Reitoria Acadêmica e a Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais da 

Universidade Católica de Brasília (UCB) tornam público que estão abertas as inscrições para 

seleção de professores de graduação e pós-graduação, vinculados a esta Universidade, para 

realização de intercâmbio acadêmico em Instituição na Espanha no âmbito do Programa 

SANTANDER Universidades. 

2. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA 

O presente edital rege-se por diretrizes estabelecidas nas normas do Programa de Bolsas do 

Santander Universidades e convênio para viabilização de bolsas do Santander Universidades 

– Edição 2019, firmado entre o Banco Santander (Brasil) S.A e a Universidade Católica de 

Brasília. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Universidade Católica de Brasília é partícipe do Programa Top España Santander 

Universidades que visa a promoção da mobilidade acadêmica internacional de docentes e 

discentes. Este edital tem como objetivo a convocação de professores da graduação e pós-

graduação da UCB interessados em estudar 3 (três) semanas de curso de língua e cultura 

espanhola na Universidade de Salamanca, Espanha. Será selecionado 01 (um) professor que 

será contemplado com a bolsa para realizar curso acima descrito no exterior com a finalidade 

de manter contato com sistemas educacionais espanhóis. 

4. DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO 

São requisitos para o candidato receber a bolsa: 

 

4.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

4.2. Ser maior de 18 (dezoito) anos de idade; 

4.3. Estar vinculado à UCB como professor efetivo a mais de 90 (noventa) dias; 

4.4. Não ser professor substituto; 

4.5. O docente deverá realizar suas atividades de maneira regular na UCB; 

5. BENEFÍCIO 

5.1. O benefício terá duração de 3 (três) semanas; 

5.2. O Santander será responsável pelos custos financeiros de 01 (uma) passagem aérea para 

o trecho Brasil-Espanha (ida), e 01 (uma) passagem aérea para o trecho Espanha-Brasil 

(volta); transporte entre a cidade de origem até a cidade de São Paulo (somente para 



 
 
  

 

 

distâncias maiores que 150 km); contratação de apólice de seguro saúde internacional e 

seguro de vida e eventuais tarifas acadêmicas incidentes sob o curso relacionado ao 

Programa; 

5.3. A Universidade de Salamanca se responsabilizará em fornecer refeições diárias, em 

local de seu critério e escolha; alojamentos escolhidos e indicados a seu exclusivo 

critério; transporte aos participantes após a chegada à Espanha; e agendar atividades 

culturais e acadêmicas durante o período compreendido no Programa. 

5.4. O professor é responsável pelas demais despesas não definidas nos itens 5.1, 5.2 e 5.3, 

tais como a obtenção de passaporte e visto, tradução juramentada de documentos, entre 

outras. 

5.5. As atividades do Programa ocorrerão durante o mês de julho de 2019. 

6. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 

6.1. O professor interessado na bolsa deverá preencher o Formulário de Inscrição da UCB 

disponível em http://www.ucb.br/textos/2/855/FormulariosEGuias/?slT=8 e 

entregar na ARII/UCB Sala A-206 até às 18h do dia 15 de abril de 2019, juntamente 

com os documentos descritos no item 7 deste edital.  

6.2. A escolha do professor será efetuada pela Reitoria da Universidade Católica de Brasília 

a partir das informações prestadas pelo docente no ato da inscrição.  

7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CANDIDATURA NA UCB 

7.1. Formulário de inscrição da UCB (disponível na página www.ucb.br/ari); 

7.2. Carta de motivação; 

7.3. Comprovante de nível básico de conhecimento da língua espanhola;  

7.4. Cópia de passaporte válido (Alguns países exigem que o passaporte tenha no mínimo 06 

(seis) meses de validade. Dessa forma, requeira novo passaporte antes do atual expirar, 

a fim de que sejam evitados problemas na Fiscalização Imigratória do país de destino).  

7.5. Será aceito também comprovante de que o passaporte foi providenciado 

(http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/passaporte); 

7.6. 1 (uma) foto 3x4 com fundo branco. 

8. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

8.1. A avaliação dos candidatos levará em consideração a atuação em departamentos e 

atividades assim como os perfis acadêmicos convergentes com os objetivos estratégicos 

da UCB para a internacionalização institucional. 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1. Maior titulação; 

9.2. Maior tempo de vínculo com a UCB. 
 
 

http://www.ucb.br/textos/2/855/FormulariosEGuias/?slT=8
http://www.ucb.br/ari
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/passaporte


 
 
  

 

 

10. RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 

10.1. O professor selecionado será contatado pela ARII/UCB por telefone e e-mail em data 

a ser definida. 

11. CONCESSÃO DA BOLSA APÓS A SELEÇÃO 

11.1. Comparecer à ARII/UCB, sala A-206, para firmar o Termo de Adesão ao Programa 

Top Espanha em data a ser definida; 

11.2. O professor contemplado com a bolsa, caso ainda não possua conta no banco 

Santander, deverá abrir uma conta no referido banco para o recebimento das diárias de 

viagem. 
 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Relações Institucionais e 

Internacionais; 

12.2. Para quaisquer esclarecimentos adicionais acesse www.ucb.br/ari, entre em contato 

através do e-mail cooperation@ucb.br ou através do telefone (61) 3356-9795. 

 

 

 

Brasília-DF, 11 de abril de 2019. 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Daniel Rey de Carvalho 

Pró-Reitor Acadêmico 

Universidade Católica de Brasília 

 

 

 

 

Prof. Dr. Prof. Dr. Christian Philip Klein 

Coordenador Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais 

Universidade Católica de Brasília 

 

http://www.ucb.br/ari
mailto:cooperation@ucb.br


 
 
  

 

 

Anexo I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROFESSORES CANDIDATOS AO  

PROGRAMA SANTANDER UNIVERSIDADES 

TOP ESPANHA PROFESSORES 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome completo: 
 

Curso: 
 
Carga horária: 
 
Tempo de trabalho na UCB: 

Data de nascimento: 
 

Matrícula: 
 

Endereço completo: 
 
 
 
 
 
 

Sexo:  
Feminino Masculino 
Cidade/Estado de Origem: 
 
E-mail: 
 
Telefone fixo: 
 

Cidade/UF: 
 

Telefone celular: 
 

CEP: 
 

Telefone comercial: 
 

2. BREVES QUESTÕES 

A. Participa ou coordena na UCB: 
Projeto de extensão? Sim (  )  Não (  ) 
Pesquisa?  Sim (  )  Não (  ) 
Iniciação científica? Sim (  )  Não (  ) 
 

Em caso afirmativo, descreva o projeto, pesquisa ou iniciação científica, incluindo o 
tempo de duração. 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 

B. Formação Acadêmica e Titulação: 
 
 
 
 
 

C. Alguma vez já participou de programa semelhante a esse?    Sim (  ) Não (  ) 
 
 
 
 

D. Qual a sua proposta para partilhar, com a Universidade Católica de Brasília, o 
conhecimento adquirido na Universidade de Salamanca?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


