FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE BOLSAS FORMULA - SANTANDER UNIVERSIDADES
PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS - GRADUAÇÃO
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNO
A FMABC vem oferecer em parceria com o Programa Santander Universidades, por meio deste edital
extraordinário, duas (2) bolsas de estudo à estudantes de GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO, para estágio
mínimo de 6 (seis) meses em Universidade do exterior de sua escolha, durante o ano de 2017/2018.
Lançado em 2010, este programa beneficia 300 estudantes universitários do Brasil, Espanha, México e Reino
Unido, anualmente. Nesta 8ª edição, estudantes de graduação e de pós-graduação de 53 universidades
brasileiras poderão se inscrever para conquistar uma bolsa de estudo em um dos 21 países onde o Santander
Universidades está presente.
O programa tem como prioridades beneficiar alunos que apresentem desempenho acadêmico destacado,
condições socioeconômicas desfavoráveis e bons conhecimentos de outros idiomas.
1. A BOLSA DE ESTUDOS
O bolsista receberá uma bolsa única no valor de R$16.721,50 (dezesseis mil, setecentos e vinte e um reais e
cinquenta centavos), correspondente a € 5.000,00 (cinco mil euros), mediante conversão efetuada como base a
cotação do valor de venda do Euro publicada pelo Banco Central do Brasil, R$3,3443, relativa à data de
lançamento do PROGRAMA 08/02/2017, não havendo alteração em função de eventual variação cambial.
O respectivo valor deverá cobrir TODAS as despesas do estudante durante o intercâmbio, incluindo passagem,
estadia, seguro de saúde, alimentação e transporte.
2. OBJETIVOS DO PROGRAMA
 Acrescentar valores à formação dos alunos de graduação e pós-graduação da FMABC;
 Proporcionar aos alunos o aprendizado da língua estrangeira.
 Promover a internacionalização dos alunos da FMABC.
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3. CANDIDATOS ÀS BOLSAS DE ESTUDO
 Podem candidatar-se à bolsa os alunos de GRADUAÇÃO (regularmente matriculados nos cursos de
graduação oferecidos pela FMABC) e PÓS-GRADUAÇÃO (regularmente matriculados nos cursos de
Pós-Graduação oferecidos pela FMABC).
 Aluno não poderá receber vencimento, salários, proventos de aposentadoria, bolsas de outras entidades,
bem como qualquer remuneração decorrente de exercício autônomo, durante todo seu estágio no
exterior;
 Aluno deverá concordar e cumprir com o que estabelecem os Princípios Gerais do Programa Santander
Fórmula, dos quais afirmarão terem pleno conhecimento e estarão de total acordo.
4. INSCRIÇÕES
 Inscrições de 02/06/2017 à 31/08/2017 às 23h59
 As inscrições para as bolsas de estudo para o Programa Santander Fórmula deverão ser realizadas
diretamente

no

site

do

banco

(https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/formula-santander.aspx)

Santander
até

o

dia

31/08/2017);
 Após a inscrição no site, o aluno deverá imprimir o formulário de inscrição e apresentar no setor Pósgraduação da FMABC, Ed. CEPES, 1º andar. No momento da entrega do formulário à Secretaria de
Pós-Graduação, é necessária também a apresentação do curriculum Lattes (CNPq), cópia de histórico
escolar de graduação e/ou pós-graduação, cópia de RG, CPF e passaporte.
 O aluno deverá apresentar uma carta de Intenções contendo a Universidade de destino, o projeto que
será desenvolvido no exterior e, preferencialmente, a carta de aceite do orientador.
5. SELEÇÃO
 Aluno será selecionado pela comissão de Mobilidade Internacional da FMABC por meio de análise do
curriculum e entrevista.
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 Os alunos selecionados deverão indicar o número de sua conta Santander e comparecer à FMABC no
prazo determinado para assinar o Termo de Adesão, disponível no setor de Pós-graduação da FMABC,
Ed. CEPES, 1º andar.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
 Aluno selecionado deverá abrir uma conta Universitária no banco Santander para o recebimento da
bolsa.
 Bolsista que não cumprir os compromissos terá que devolver o valor recebido.

Profa. Dra. Denise Maria Christofolini
Coordenadora do Programa de Mobilidade Estudantil
Faculdade de Medicina do ABC

Prof. Dr. Caio Parente Barbosa
Coordenador do Programa Pós-graduação, Pesquisa e Inovação
Faculdade de Medicina do ABC
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