EDITAL 004/15
BOLSA TOP CHINA SANTANDER UNIVERSIDADES
Dispõe sobre a seleção de alunos/as da
FADERGS para uma bolsa de estudo para
no programa TOP China Santander em
julho de 2015.

A Direção Acadêmica e o International Office da FADERGS - Faculdade de Desenvolvimento
do Rio Grande do Sul, tornam públicas, no dia 23 de Março de 2015, as normas e
procedimentos de seleção discente para o Programa Internacional de Férias – Bolsas Top
China do Santander Universidades.
I.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O presente edital objetiva estabelecer as condições e critérios de seleção para
concessão de 1 (uma) bolsa de estudo para o Programa TOP, que acontecerá de 03 a 25 de
Julho de 2015, na Peking University e Shanghai Jiao Tong, China. O Programa de Bolsas Top
China do Santander Universidades foi lançado em 2009 e tem como objetivo incentivar a
cooperação bilateral para debate de temas de interesse global entre o Brasil e a China,
contribuindo com a internacionalização da atividade acadêmica, principalmente com um dos
países mais emergentes do mundo. O/a aluno/a terá a chance de aprender um pouco mais da
cultura chinesa com aulas ministradas no idioma inglês.

II.

DAS DISPOSIÇÕES DA BOLSA
a) O Santander Universidades se responsabiliza por: Passagem Brasil-China-Brasil, passagem
de trem Shanghai-Beijing, curso de 03 semanas nas universidades chinesas Shanghai Jiao
Tong ou Peking University – TEMA: “China and Brazil: an overview of Politics, Economy and
Culture", hospedagem em residência universitária com pensão completa e seguro viagem. A
Bolsa não contempla custos com visto.

III.

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
a) Ter no mínimo um nível de inglês intermediário, ou seja, ser capaz de compreender de
forma geral apresentações em inglês e ser capaz de se comunicar, escrever e ler de forma
clara nesta língua;
b) Ser aluno devidamente matriculado entre o segundo e o penúltimo semestre dos cursos
de Graduação (Bacharel e Tecnólogo) da FADERGS;

c) O aluno deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, e não ter participado de
nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo Santander ou ter ganho
bolsa internacional da FADERGS ou Rede Laureate em 2014;
d) O participante deverá estar regularmente matriculado durante todo o processo de seleção e
obrigatoriamente também durante todo o período de realização do programa, além de ter
se matriculado em no mínimo 12 créditos em 2015/01;
e) Não possuir pendência financeira na instituição (matrícula, mensalidades e biblioteca);
f)
IV.

Não ter reprovações nas disciplinas matriculadas em 2014/02.
DA INSCRIÇÃO
a) O

aluno

deverá

se

inscrever

através

do

portal

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas até 29 de março de 2015;
b) No site de inscrição, no campo “Universidade de Origem”, deve-se selecionar “Grupo
Laureate”;
c) Após sua inscrição, o aluno deverá entregar até o dia 31 de março de 2015:


Uma cópia da sua ficha de inscrição no programa Top China impressa;



Uma cópia do passaporte com foto e com validade no mínimo até Fevereiro de
2015;

d) Os documentos acima descritos devem ser entregues na CAD da Unidade Andradas, em
horário de atendimento, no 5o. andar, na Rua Uruguai 330, em um envelope fechado e
identificado com Inscrição TOP China para o International Office;
e) Será desclassificado o aluno que:


Não se inscrever no portal do Santander e não entregar o formulário impresso ou cópia do
passaporte;



Não cumprir com suas obrigações acadêmicas, seja por elevado índice de reprovações
e/ou prazos acadêmicos e/ou tenha cometido infrações disciplinares;



Não realizar o teste de nível de inglês no prazo a ser estipulado;



Possuir pendência financeira;



Caso já tenha participado de algum programa de mobilidade internacional promovido pelo
Grupo Santander;



Caso já tenha sido contemplado anteriormente com bolsas no exterior da FADERGS ou
Rede Laureate, conforme especificado nos itens acima.

V.

DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO

a) Serão selecionados/as os três primeiros/as alunos/as com as mais altas médias gerais das
notas nas disciplinas em todo o período do curso matriculado. Em caso de empate, na
terceira colocação serão aplicados os seguintes critérios de desempate:
1. Maior porcentagem de finalização do curso;
2. Maior número de créditos matriculados em 2015/02; e
3. Maior Idade.

Estes serão convocados para um teste de nivelamento em inglês, com data e hora a ser
marcada pelo International Office. O/a aluno/a que tiver melhor classificação no teste de inglês
será contemplado com a Bolsa Top China Santander. Em caso de empate nas notas do teste
de inglês, serão usados os mesmos critérios do item de desempate acima citado.

VI.

CALENDÁRIO

Inscrição pelo site Santander Universidades

Até 29/03/2015

Entrega dos documentos listados no item IV.b para finalizar

Até 31/03/2015

a inscrição
Teste de Nivelamento em inglês

VII.

Data a ser informada

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Caso algum dos/as candidatos/as não cumpra alguma das exigências, será chamado o
próximo da lista de selecionados. Caso ocorra algum problema ou haja dúvidas sobre este
edital, a solução será de responsabilidade do International Office.

Porto Alegre, 23 de Março de 2015.

Sara Pedrini Martins

Dr. Eduardo Lomando

Diretora Acadêmica

Coord. International Office

