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EDITAL DE MOBILIDADE UNISINOS 15/2017 

Edital para o Programa de Bolsas de Mobilidade Internacional 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 Mobilidade Internacional para Professores e Pesquisadores, iniciativa do Banco 

Santander S.A.  

 

O programa incentiva a mobilidade de 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 formação e das pesquisas dos participantes por meio do 

intercâmbio cultural e científico proporcionado pelo desenvolvimento de atividades em universidades parceiras com a Unisinos e com o 

Banco Santander S/A. 

 

O Santander concederá 02 (duas) bolsas-auxílio para pesquisadores da Unisinos no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros cada) para 

desenvolverem seus trabalhos no período de dois meses. 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 14/11/2017 a 22/11/2017. 

 

1.2. LOCAL: No Atendimento Unisinos (campus São Leopoldo e Porto Alegre), de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e sábados, 

das 8h às 12h (exceto feriados) ou online através do site www.unisinos.br/mobilidade. 

 

1.3. DOCUMENTOS1: 

O candidato deverá encaminhar os documentos listados: 

 Formulário de inscrição, conforme Anexo I (exceto para inscrições online); 

 Cópia do currículo Lattes atualizado; 

 Plano de trabalho a ser executado durante a permanência na IES estrangeira, 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. Poder realizar o período de estudos/pesquisa no exterior durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018. 

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

                                                 

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

 

3. OBRIGAÇÕES E DIREITOS DOS PESQUISADORES 

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 concordar em permanecer um mínimo de 2 meses durante o período de vigência da bolsa, com dedicação integral na 

universidade de destino. 

3.4. Além da contratação do seguro internacional, que é obrigatória, deverão assumir eventuais gastos adicionais incorridos pelos 

cônjuges, dependentes ou acompanhantes. 

3.5. Deverão encaminhar o relatório, conforme Anexo III, após o retorno para a Unisinos. 

 

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

4.1. Maior produtividade a partir de análise do Currículo Lattes apresentado. 

4.2. Melhor plano de trabalho. 

 

 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 15h do dia 24/11/2017. 

 

6. CRONOGRAMA 

ITEM PERÍODO 

Inscrição no Atendimento Unisinos ou online 14/11/2017 a 22/11/2017 

Divulgação do resultado por meio de correio eletrônico aos inscritos 24/11/2017 

Envio do Termo de Indicação ao Banco Santander 27/11/2017 

 

7. DAS UNIVERSIDADES DE DESTINO 

7.1. O programa de mobilidade ocorrerá durante 02 (dois) meses na universidade de destino escolhida e pela qual o professor 

pesquisador for aceito, conforme relação a seguir: 

 

PAÍS INSTITUIÇÃO WEBSITE 

ARGENTINA 

Fundación H. A. Barceló - IUCS www.barcelo.edu.ar  

Universidad del Salvador www.usal.edu.ar  

Universidad Empresarial Siglo 21 www.21.edu.ar  

http://www.barcelo.edu.ar/
http://www.usal.edu.ar/
http://www.21.edu.ar/
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CHILE 

Universidad Alberto Hurtado www.uahurtado.cl  

Universidad Católica Silva Henríquez  www.ucsh.cl 

Universidad Central do Chile www.ucentral.cl  

COLÔMBIA 

Pontificia Universidad Javeriana www.javeriana.edu.co  

Universidad Nacional de Colombia unal.edu.co 

Universidad Santo Tomás www.usta.edu.co 

ESPANHA 

Universidad de Alcalá www.uah.es 

Universidad de Deusto www.deusto.es  

Universidad de Murcia www.um.es  

Universidad de Salamanca www.usal.es 

Universidad de Santiago de Compostela www.usc.es  

Universidad de Sevilla www.internacional.us.es  

Universidad de Valladolid www.uva.es 

Universidad de Vigo www.uvigo.es 

Universidad de Zaragoza www.unizar.es  

Universidad Pablo de Olavide www.upo.es 

Universidad Rámon Llull (La Salle) www.salleurl.edu  

Universitat Jaume I de Castelló www.international.uji.es  

MÉXICO 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México www.uia.mx 

Universidad Iberoamericana León www.leon.uia.mx 

Universidad Iberoamericana Puebla www.iberopuebla.edu.mx 

Universidad Iberoamericana Torreón www.itzel.lag.uia.mx 

PERU 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya www.uarm.edu.pe 

Universidad del Pacífico www.up.edu.pe 

 
PORTUGAL 

Universidade da Beira Interior www.ubi.pt  

Universidade de Coimbra www.uc.pt  

Universidade de Lisboa www.ulisboa.pt 

Universidade do Porto www.up.pt 

 

7.2. O professor pesquisador está ciente de que sua aceitação final ficará a cargo da universidade de destino, não tendo a 

UNISINOS nenhuma gerência sobre esse processo. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O programa de mobilidade ocorrerá durante 02 (dois) meses, entre janeiro e fevereiro de 2018, na universidade de destino 

escolhida entre as indicadas pelo programa. 

http://www.uahurtado.cl/
http://www.ucentral.cl/
http://www.javeriana.edu.co/
http://www.deusto.es/
http://www.um.es/
http://www.usc.es/
http://www.internacional.us.es/
http://www.uvigo/
http://www.unizar.es/
http://www.salleurl.edu/
http://www.international.uji.es/
http://www.up.edu.pe/
http://www.ubi.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.up.pt/
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8.2. Os professores pesquisadores estão cientes de que parte da quantia da bolsa concedida deverá ser destinada ao pagamento de 

um seguro especial, que inclua cobertura de: falecimento e invalidez por acidente, assistência em repatriação de falecidos por 

qualquer causa e reembolso de gastos médicos por acidente do beneficiário da bolsa. 

8.3. 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. 

8.4. Os professores pesquisadores admitidos no Programa de Bolsas de Mobilidade Internacional para Professores e Pesquisadores 

deverão tomar todas providências necessárias à viabilização de suas respectivas participações no programa, especialmente no 

que se refere à obtenção de vistos, passaporte e demais providências. 

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

 

São Leopoldo, 14 de novembro de 2017. 
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ANEXO I 

PROGRAMA DE BOLSAS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL 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 MOBILIDADE INTERNACIONAL 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 diretor / gerente de projeto do trabalho realizado 

durante sua estadia na universidade de destino; 

• 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 estadia, 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 no centro de permanência (extensão: ½ página) 

 Os efeitos dos resultados no contexto da sua investigação no seu centro de origem (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 

 

 

 

mailto:mobilidade@unisinos.br

