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EDITAL PROFESSOR E PESQUISADOR UNISINOS 10/2020 

Edital para o Programa de Bolsas de Estudo para Professores e Pesquisadores Santander 

 

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 pré-seleção ao Programa de Bolsas de Estudo para Professores e Pesquisadores, iniciativa do Banco Santander S.A.  

 

O programa incentiva a pesquisa desenvolvida por professores e pesquisadores vinculados a Programas de Pós-Graduação da UNISINOS 

de qualquer uma das áreas do conhecimento. O objetivo é incrementar a qualidade da pesquisa dos participantes cujas pesquisas tenham 

como foco as seguintes áreas prioritárias de acordo com o Plano de Internacionalização alinhado com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Universidade: 1) Microeletrônica, 2) Saúde e Tecnologias e 3) Inovação e Empreendedorismo.  

 

O Santander concederá 03 (três) bolsas de estudo para pesquisadores da UNISINOS no valor de R$ 13.940,33 (treze mil, novecentos e 

quarenta reais e trinta e três centavos) cada) para desenvolverem seus trabalhos. O presente edital segue os demais princípios 

estabelecidos no convênio entre a UNISINOS e o Banco Santander S.A. 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

1.1. PERÍODO: A inscrição será realizada no período de 06/11/2020 a 12/11/2020. 

 

1.2. LOCAL: Inscrição online através do e-mail mobilidade@unisinos.br até às 23h59 do dia 12/11/2020. 

 

1.3. DOCUMENTOS1: 

O candidato deverá encaminhar os documentos listados: 

 Formulário de inscrição, conforme Anexo I; 

 Cópia do currículo Lattes atualizado; 

 Plano de trabalho de no máximo 5 páginas, contendo: Contextualização; Objetivos; Atividades a serem desenvolvidas; 

Cronograma e Resultados esperados; 

 Carta de aval e apoio ao projeto emitida pela coordenação do Programa de Pós-Graduação a que está vinculado na UNISINOS. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO 

2.1. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira com situação regular no país. 

2.2. Ser docente e pesquisador da UNISINOS em qualquer um dos Programas de Pós-Graduação. 

2.3. Ter titulação em nível de Doutorado. 

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

2.5. Apresentar documentação completa conforme item 1.3, dentro dos parâmetros solicitados 

 

3. OBRIGAÇÕES E DIREITOS DOS PESQUISADORES 

 

1 A documentação dos professores selecionados para o programa não será devolvida. Os professores não selecionados podem retirar seus documentos até 90 dias 
após a divulgação do resultado da seleção – documentos não retirados nesse período serão descartados. 
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Os pesquisadores admitidos no Programa: 

3.1. Deverão permanecer regularmente vinculados à UNISINOS. 

3.2. Deverão apresentar conta corrente ativa no Banco Santander até o dia do envio do Termo de Indicação ao Banco. 

3.3. Deverão encaminhar o relatório, conforme Anexo III, após a conclusão do projeto. 

 

4. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS, POR ORDEM 

4.1. Maior produtividade, durante o quadriênio 2017 a 2020, a partir de análise do Currículo Lattes apresentado. 

4.2. Melhor plano de trabalho: pertinência e aplicabilidade de acordo com as seguintes áreas de estudo: 1) Microeletrônica, 2) 

Saúde e Tecnologias e 3) Inovação e Empreendedorismo. 

4.3. Maior tempo de docência na Instituição.  

 

 A lista de classificação se dará através da verificação de todos os requisitos dispostos no item 2. 

 A classificação final será realizada por membros da Unidade de Pesquisa e Pós-graduação (UAPPG), da UNISINOS, e divulgada 

conforme item 5. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO NA UNISINOS 

A lista de classificação será divulgada aos candidatos por meio eletrônico a partir das 17h do dia 17/11/2020. 

 

6. CRONOGRAMA 

ITEM PERÍODO 

Inscrição online através do e-mail mobilidade@unisinos.br 06/11/2020 a 12/11/2020 

Divulgação do resultado por meio de correio eletrônico aos inscritos 17/11/2020 

Envio do Termo de Indicação ao Banco Santander 19/11/2020 

 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Os professores pesquisadores estão cientes de que a quantia da bolsa concedida deverá ser destinada às atividades 

desenvolvidas pelo pesquisador e devem estar relacionadas ao projeto de pesquisa aprovado por meio deste edital. 

7.2. O candidato selecionado deverá 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, maior de 18 (dezoito) anos. 

7.3. Casos omissos serão resolvidos pela Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação (UAPPG) da UNISINOS. 

 

São Leopoldo, 06 de novembro de 2020. 

 



 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação 

Mobilidade Internacional 

 

Página 3 de 4 

Av. Unisinos, 950    CEP 93022-000    São Leopoldo    Rio Grande do Sul    Brasil 

Fone: (51) 3590-237    Fax: (51) 3590-8237    http://www.unisinos.br 

ANEXO I 

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES E PESQUISADORES SANTANDER 

 
 
 
 

Formulário de Inscrição 
 
 
 
 

Nome do candidato 

 

Sexo 

 

Data de nascimento 

 

Nacionalidade 

 

Passaporte (em caso de professor estrangeiro) 

 

Data de Emissão 

 

Data de Validade 

 

Endereço 

 

Nº 

 

Apto 

 

Bairro 

 

Cidade 

 

CEP 

 

UF 

 

Telefone (DDD – Número) 

 

Ramal 

 

Celular (DDD + número) 

 

E-mail pessoal 
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ANEXO II 

RELATÓRIO FINAL 

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES E PESQUISADORES SANTANDER 

 

Instruções para o preenchimento do relatório final. 

 

Normas gerais 

 

• Este relatório deve ser preenchido por cada professor bolsista; 

• Junto com a assinatura do professor bolsista, o relatório deve ter a aprovação do coordenador do Programa de Pós-Graduação a 

que está vinculado na UNISINOS; 

• O relatório deve ser entregue para a Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação por e-mail (mobilidade@unisinos.br). 

 

Informe final 

 

É necessário responder as seguintes questões para documentar as tarefas executadas e as principais metas alcançadas durante o período 

do usufruto da bolsa. O objetivo é resumir as principais realizações durante a sua pesquisa, por isso, não se estendem para além do 

espaço limitado de respostas. 

 

1. Descrição do assunto de sua pesquisa / trabalho (extensão: ½ página) 

2. Objetivos específico para realizar durante a sua estadia (extensão: ½ página) 

3. Principais tarefas realizadas (breve descrição | extensão: ½ página) 

4. Principais resultados obtidos (extensão: 1 página) 

 Os efeitos dos resultados obtidos (extensão: ½ página) 

 Os efeitos dos resultados no contexto da sua investigação (Extensão: ½ página) 

5. Agradecemos quaisquer comentários ou sugestões sobre este Programa. A sua opinião é muito importante para 

melhorar o nosso serviço em futuras edições (extensão: ½ página) 

 

 

 

Data: 

Assinatura do bolsista: 

Aprovação: 

Nome e assinatura do orientador / centro de destino 

 

 

 


