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EDITAL DE MOBILIDADE DOCENTE - UNISINOS 01/2019 

Edital para Seleção de Professor para o Programa Top Espanha Santander Universidades 2019 

 

O Magnífico Reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público o 

edital de inscrição e seleção do docente que acompanhará os estudantes selecionados ao Programa Top Espanha Santander 

Universidades. 

 

A parceria consolidou-se por meio do acordo de cooperação entre UNISINOS e Santander para a implantação da décima edição do 

Programa Top Espanha Santander Universidades, firmado entre a UNISINOS e o Banco Santander S.A. 

 

O programa proporciona a mobilidade de estudantes e professores brasileiros, fortalecendo a imagem das universidades do país, 

oportunizando acesso a culturas estrangeiras e potencializando as relações acadêmicas entre Brasil e Espanha, por meio da realização de 

um curso de língua e cultura espanhola para estrangeiros na Universidade de Salamanca. 

 

Será concedida 1 (uma) bolsa-auxílio para professor da UNISINOS. 

 

O presente edital segue os Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander Universidades, conforme Anexo II. 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições para este edital serão realizadas online pelo site www.unisinos.br/mobilidade até às 23h59 do dia 08/04/2019. 

 

1.1. PERÍODO: De 22/03/2019 a 08/04/2019. 

 

1.2. DOCUMENTOS: 

O candidato deverá encaminhar os seguintes documentos no momento de sua inscrição: 

 Formulário de inscrição, conforme Anexo I, preenchido e assinado; 

 Cópia da página de identificação do passaporte, apresentando validade mínima de 6 meses a partir de julho de 2019; 

 

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO 

2.1. Apresentar documentação completa conforme item 1.2, dentro dos parâmetros solicitados. 

2.2. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira (exceto espanhola1) com situação regular no país. 

2.3. Não ter participado de nenhum programa de bolsas de estudos de mobilidade internacional de iniciativa do Grupo Santander. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

3.1. Os candidatos inscritos serão avaliados sob os seguintes critérios: a) tempo de casa; b) carga horária na Graduação no semestre 

corrente2; c) área de estudos; e d) experiência acadêmica internacional3. 

http://www.unisinos.br/mobilidade
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3.2. Os pesos atribuídos para cada critério são: 

 

Critério Peso atribuído 

Tempo de casa 

até 10 anos 1 ponto 

de 10 anos e 1 dia a 20 anos 2 pontos 

mais de 20 anos e 1 dia 3 pontos 

Carga horária na 

Graduação 

até 12 horas 1 ponto 

de 13 a 20 horas 3 pontos 

acima de 20 horas 5 pontos 

Área de interesse 

nenhuma área relacionada ao programa 1 pontos 

desenvolve atividades na área de cultura e língua 

espanhola 
2 pontos 

Experiência acadêmica 

internacional 

Não  1 ponto 

Sim 2 pontos 

 

3.3. O professor que apresentar maior pontuação será selecionado. 

3.4. Em caso de empate, o professor que apresentar maior tempo de casa será selecionado. Persistindo o empate, o professor que 

tiver maior carga horária na graduação será selecionado. 

 

4. CRONOGRAMA 

Item Período 

Inscrição online na UNISINOS 21/03/2019 a 08/04/2019 

Divulgação do resultado por meio de correio eletrônico aos inscritos 25/04/2019 

Entrega do Termo de Adesão assinado na UAGRAD  Até 31/05/2019 

 

5. OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO PROFESSOR SELECIONADO 

5.1. Cabe ao professor selecionado: 

a) Ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do artigo quinto do Código Civil (Lei nº. 

10.406/2002), sendo ainda residente e domiciliado no território nacional, ser brasileiro nato ou naturalizado, e não ter 

participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo Santander; 

                                                                                                                                                                            

1 De acordo com o Anexo II – Programa Bolsas Top España, integrante dos Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander Universidades, artigo II, letra 
e: “Considerando que o objetivo do PROGRAMA é promover o acesso à cultura espanhola, não será permitido a participação dos candidatos de nacionalidade 
espanhola”. 
2 Para os fins desse Edital, será considerado Carga horária na Graduação: a carga horária em sala de aula em atividades acadêmicas de Graduação e atividades 
extraclasse (em atividades de coordenação, laboratório, orientação de trabalho de conclusão de curso, tutoria etc. vinculados ao contexto da Graduação). 
3 Para os fins desse Edital, será considerado, na experiência acadêmica internacional, o período de sanduíche e a realização de cursos de idioma e/ou de 
aperfeiçoamento no Exterior. Não será considerada a participação em eventos. 
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b) Ter conta corrente ativa no Santander, sendo considerada conta corrente ativa no Santander aquela em que o cliente 

realizou ou autorizou transações como saque, depósito, pagamentos de contas, 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;  

c) Estar em pleno e efetivo exercício de suas atividades junto à instituição de ensino superior conveniada ao Santander, no 

cargo e/ou função mencionada neste item; 

d) Deverá declarar ter recebido os Princípios Gerais dos Programas De Bolsas do Santander Universidades 2019 Santander 

Universidades (Anexo II) e assinar o Termo de Ciência e Responsabilidade (Anexo III) e o Termo de Adesão ao Programa 

Top Espanha Santander Universidades. Após a seleção, o professor receberá por e-mail cópia do Termo de Adesão ao 

Programa Top Espanha Santander Universidades que deverá ser entregue assinado (em duas vias) para a Unidade 

Acadêmica de Graduação (UAGRAD) para posterior envio ao Santander Universidades.  

e) Cumprir o programa oficial de atividades desenvolvidas ao longo do programa, conforme divulgado oportunamente por meio 

de mensagem eletrônica aos participantes pelo Santander; 

f) Assumir todos os gastos não cobertos pelo Santander, inclusive os gastos extras relativos a transporte, alojamento, seguros 

saúde e de vida e refeições, do participante ou de seus cônjuges, dependentes ou ainda eventuais acompanhantes, que 

extrapolem as necessidades para a execução do objeto do Convênio mencionado. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. O curso de língua, cultura e história espanhola ocorrerá durante 3 (três) semanas entre os meses de junho e julho de 20194, na 

Universidade de Salamanca. 

6.2. O professor selecionado deverá participar das atividades propostas, inclusive nas reuniões pré-embarque, conforme solicitado 

pelo Santander. 

6.3. Casos omissos serão resolvidos pela Unidade Acadêmica de Graduação (UAGRAD), da UNISINOS.  

 

São Leopoldo, 21 de março de 2019. 

 

 

                                                 

4 O embarque está previsto para final de junho, podendo sofrer alterações a qualquer momento. A confirmação das datas de embarque e retorno está sob a 
responsabilidade do Santander Universidades. 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INCRIÇÃO PARA PROFESSORES 

PROGRAMA TOP ESPANHA 2019 

 

Nome completo: 

 

Endereço: 

 

Cidade: 

 

CEP: 

 

Estado: 

 

Telefone residencial: 

 

Telefone celular: 

 

Data de nascimento: 

 

RG: 

 

CPF: 

 

Passaporte: 

 

E-mail: 

 

Tempo de UNISINOS: 

 

 

Carga horária atual na UNISINOS: 

 

 

Área de interesse: 

 

 

Possui experiência anterior em intercâmbio? Se sim, favor detalhar: 

 

 

 

 

 

São Leopoldo, ___ de __________ de 2019. 

 

Declaro estar ciente e de acordo com o exposto acima. 

 

__________________________________ 

(assinatura do professor) 
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ANEXO II 

PRINCÍPIOS GERAIS DO PROGRAMA TOP ESPANHA SANTANDER UNIVERSIDADES 
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ANEXO III 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

Eu, abaixo assinado, aceito e concordo voluntariamente com os termos abaixo descritos e estou ciente das seguintes condições: 

O ALUNO/ O PROFESSOR: 

1) Está ciente de que a Viagem que foi selecionado através do Programa Top Espanha Santander Universidades 2019, tem como 

escopo propiciar a oportunidade de acesso a culturas estrangeiras, constituindo-se em um importante instrumento de formação 

intelectual dos estudantes e professores, além do aprimoramento dos métodos de ensino para os professores participantes. 

2) Declara que recebeu uma cópia dos Princípios Gerais do Programa Top Espanha Santander Universidades, tendo lido e entendido 

todas as condições aplicáveis, inclusive atendendo a todos os requisitos exigidos pelo respectivo Programa. 

3) Deverá apresentar, nos prazos estipulados, todos os documentos solicitados e necessários para a viagem e aceita que é de sua 

exclusiva responsabilidade providenciar os documentos, conforme as exigências previstas no Convênio Top Espanha 2019 

Santander Universidades. 

4) Assume total responsabilidade sobre sua saúde e possíveis riscos que possam acontecer no país de destino. 

5) Aceita que não estará sob a guarda e responsabilidade da UNISINOS e que a mesma não é responsável por quaisquer 

inconvenientes que aconteçam ao professor e ao aluno na viagem e após a chegada ao país de destino. 

6) Aceita que deve respeitar a legislação e a cultura do país de destino e compromete-se a se comportar adequadamente durante a 

sua permanência, de acordo com as regras da moral e dos bons costumes, respeitando os horários e normas internas do local da 

acomodação e do curso. 

7) Declara que deverá arcar com todas as despesas da viagem não contempladas nos Princípios Gerais do referido Programa. 

8) Está ciente de que eventuais prejuízos causados pela impossibilidade do embarque na data prevista são de sua total e exclusiva 

responsabilidade. 

9) Aceita e concorda que a UNISINOS não assume qualquer responsabilidade em relação aos serviços de transportes, alimentação, 

turismo, tampouco se responsabiliza por qualquer ato, erro, omissão ou qualquer dano culposo ou doloso, perda, atraso ou 

irregularidade que possa surgir, por quaisquer defeitos de equipamentos, imprudência, imperícia ou negligência de pessoas 

contratadas para assistir o professor ou o aluno, inclusive com bagagem e demais objetos pessoais de propriedade do mesmo. 

10) Concorda que nenhum tipo de reembolso será feito pela UNISINOS. 

11) Realiza este Programa por sua livre e espontânea vontade, sendo assim, concorda em isentar de responsabilidade a UNISINOS 

e sua mantenedora, não reclamando ou exigindo nada por qualquer dano pessoal ou de propriedade, eventos de força maior e 

despesas de qualquer natureza que possam ocorrer enquanto participar dessa viagem. 
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12) Assume todos os riscos de danos pessoais e despesas ocorridas enquanto realiza a viagem de estudos e entende que, 

assinando este documento, libera completamente e renuncia a todas as reclamações que possa ter contra a UNISINOS. 

13) Se responsabiliza civil e criminalmente por qualquer ato por ele praticado ou fato com ele ocorrido na viagem, bem como quando de sua 

estada na Universidade de Salamanca - Espanha. O professor ou aluno também se responsabiliza por indenizar a UNISINOS por qualquer 

ato por ele praticado, que venha a denegrir a imagem da Universidade. 

 

São Leopoldo, __ de ____________ de 2019. 

 

 
 
 
_____________________________ 
Nome: 
CPF: 
Matrícula: 

 


