
 

 

 
PROGRAMA BOLSAS TOP ESPAÑA PARA ESTUDANTES E PROFESSORES 

SANTANDER UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 2019 
 

A ESTÁCIO torna público seu edital do Programa de Bolsas Top España para Estudantes e 
Professores Santander Universidades – Edição 2019, para toda a Rede Estácio. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
1.1 A Estácio, em atenção ao Convênio firmado com o Banco Santander (Brasil) S/A, estabelece 
neste ato os pré-requisitos básicos de candidatura e os critérios de seleção para a distribuição 
de 02 (duas) bolsa(s), sendo 01 (uma) para alunos(s) de graduação e 01 (uma) para professores 
da IES. 

1.2 O programa se destina a beneficiar alunos e professores para aprimorarem seus 
conhecimentos no idioma e cultura espanhola. Isso será feito por meio de um curso de três 
semanas, com despesas pagas pelo Santander, em uma das instituições mais tradicionais da 
Europa: a Universidad de Salamanca.  

1.3 Podem ser contemplados nesta chamada, alunos de graduação e professores de todas as 
áreas de conhecimento presentes na Instituição de Ensino. 

2. DA BOLSA  

2.1 Serão disponibilizadas 02 (duas) bolsas, que beneficiarão 01 (um) aluno de graduação com 
desempenho acadêmico destacado, e 01 (um) professor da Estácio. 

2.2 A bolsa visa custear as despesas do curso de três semanas na Espanha. Tendo o custo 
estimado de R$14.000,00 (catorze mil reais) por bolsa.   

2.3 O Santander se compromete a assumir os custos deste programa conforme Anexo II do 
documento de Princípios Gerais do Programa de Bolsas. 

3. DOS REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS 

Estão aptos a participar do Programa de Bolsa Top España os alunos e professores que se 
candidatarem pelo formulário da Estácio e app Santander Universitário1, de acordo com as 
exigências mínimas do Programa:  

 Ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 
quinto do Código Civil (Lei n. 10.406/2002), sendo ainda residente e domiciliado em 
território nacional, ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 (dezoito) anos, e não ter 
participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo 
SANTANDER; 

 Se aluno, estar matriculado como aluno regular na ESTÁCIO, atendendo as exigências 
constantes dos Princípios Gerais do Programa Bolsas Top España – Edição 2019;  

 Se professor, deverá estar em efetivo exercício de suas atividades junto a Estácio, durante 
todo o processo de seleção, atendendo as exigências constantes dos Princípios Gerais do 
Programa Bolsas Top España – Edição 2019;   

 Ter integralizado entre 20% e 80% do curso;  

                                                             
1 O app Santander Universitário a ser preenchido está disponível nas plataformas Google Play e Apple Store, 
conforme informado no site https://www.santander.com.br/universidades/formacao.   
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 Ter excelência acadêmica verificada através do Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) 
igual ou superior a 7,5 (sete e meio); 

 Apresentar baixa condição econômico-social (alunos com renda familiar bruta de até 2,5 
salários mínimos por pessoa); 

 Ser correntista ativo do SANTANDER no ato da assinatura do TERMO DE ADESÃO, ou seja, ter 
realizado ou autorizado transações como saque, depósito, pagamento de contas, ou TED nos 
últimos 89 (oitenta e nove) dias e/ou tenha investimentos (poupança, CDB e Fundos de 
Investimentos) ou empréstimos (Crédito Pessoal/CDC) vinculados na conta. 

 Considerando que a bolsa concedida por este PROGRAMA prevê a permanência do 
estudante contemplado por até 25 (vinte e cinco) dias no país de destino, caso o estudante 
contemplado mantenha vínculo empregatício, será de sua responsabilidade verificar com o 
gestor da empresa para a qual trabalha a melhor alternativa para viabilizar a sua 
participação no PROGRAMA, estando ciente de quem em nenhuma hipótese o SANTANDER 
terá qualquer participação em relação à decisão que o aluno vier a tomar nesse sentido.  

4.  DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO INTERNA NA ESTÁCIO  

4.1 O candidato deverá preencher a ficha de inscrição no https://portal.estacio.br/topespana/ 
 
4.2 Além disso, o candidato deverá preencher formulário específico do Programa Top España 
2019, no app Santander Universitário. 

OBS: Ressaltamos que as duas inscrições são imprescindíveis para concorrência às bolsas.  

5. OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO ALUNO E PROFESSOR SELECIONADOS 

 Professore s e estudantes participantes do PROGRAMA concordam em participar de todas as 
atividades acadêmicas e culturais que lhe forem dadas a conhecer na Espanha e têm 
conhecimento que sua presença será regida por controle de presença e participação.  

 Os professores contemplados concordam que serão responsáveis para que os alunos 
realizem as atividades previstas no curso, bem como representação a IES no PROGRAMA. 

 Assumir os gastos não cobertos pelo SANTANDER, Estácio e/ou universidade espanhola.  

 Os estudantes e professores poderão se beneficiar de programas de auxílio financeiro na IES 
ou outros órgãos de fomento, simultaneamente a sua participação no PROGRAMA.  

6. ATRIBUIÇÕES DA ESTÁCIO 

 Realizar o processo de seleção interna de alunos para participarem do referido Programa; 

7. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

7.1 A indicação do aluno caberá à Assessoria de Cooperação Internacional da Estácio a 
avaliação dos candidatos inscritos. Os procedimentos para a seleção serão os seguintes: 

 A seleção levará em conta os seguintes critérios:  

I.   Nível de proficiência na língua espanhola;  

II.   Número de horas de atividade complementar;  

III.   Participação em programa PIBIC;  
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IV.   Coeficiente de Rendimento (CR).  

Os critérios acima destacados possuirão pesos iguais na seleção. Contudo apenas serão 
analisados os 05 (cinco) alunos com maiores Coeficientes de Rendimento por curso de 
graduação.  

 Os alunos serão contatados para envio dos comprovantes de renda familiar, conforme 
exigência do Anexo II do documento Princípios Gerais do Programa de Bolsa, dentre os quais 
serão aceitos: 

o Para trabalhadores assalariados – cópia do último contracheque, ou da 
declaração do Imposto de Renda em 2018; 

o Aposentados e pensionistas – cópia do último comprovante de pagamento do 
benefício, ou da declaração do Imposto de Renda em 2018; 

o Trabalhadores autônomos e profissionais liberais – cópia do contrato de 
prestação de serviço, onde vem especificado o valor do pagamento mensal, OU 
documento do imposto de renda 2018 OU o RPA (Recibo de Pagamento de 
Autônomo) OU o DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção de 
Rendimentos); 

o Estudantes sem renda – comprovar a renda familiar usando um dos 
documentos solicitados acima, referente ao responsável financeiro. 

7.2 A indicação do professor caberá à Assessoria de Cooperação Internacional da Estácio. Os 
procedimentos para a seleção serão os seguintes: 

 A seleção levará em conta os seguintes critérios:  

I. O resultado do IPEI; 

II. Proficiência em Língua Espanhola.  

7.3 A seleção para o Programa Top España contemplará preferencialmente alunos e 
professores brasileiros e em seguida alunos e professores não hispanófonos.  

8. RESULTADO DA SELEÇÃO 

Os alunos selecionados serão contatados antes desse prazo, até 24/05/2019. A Assessoria de 
Cooperação Internacional divulgará o resultado final no dia 31/05/2019. 

9. CRONOGRAMA 

PERÍODO ATIVIDADE PREVISTA 

31/01/19 a 23/03/19 
Submissão das candidaturas através do link no formulário eletrônico 
da Estácio. 

Até 08/04/19 
Submissão das candidaturas através do formulário eletrônico no site 
do Santander Universidades. 

09/04/19 a 13/04/19 Análise das candidaturas e seleção dos alunos. 

Até 02/05/19 Contato com o aluno e professor selecionados. 

Até 17/05/19 
Recebimento dos termos de adesão assinados por e-mail e 
encaminhados via Correios. 

31/05/19 Divulgação dos resultados finais dos aprovados para toda a ESTÁCIO.  
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Rio de Janeiro, 07 de março de 2019. 
 
 
 

Rafael Mario Iorio Filho 
Diretoria de Pesquisa e Extensão 

Bruno Rezende Ferreira da Silva 
Assessoria de Cooperação Internacional 

Focal Estácio – Programas Santander 
Universidades 
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