
   
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

Edital – N° 04/2011 - AAI 

 
Dispõe sobre o programa de Mobilidade 
Internacional de alunos de graduação da 
Universidade Federal Fluminense – Bolsas Luso-
Brasileiras Santander Universidades 2011 

 
 

A Assessoria para Assuntos Internacionais da Universidade Federal Fluminense, 
no âmbito do Programa Institucional de Internacionalização e do Programa de Mobilidade 
Acadêmica, torna público o edital para seleção de candidatos a Bolsas Luso-Brasileiras 
Santander Universidades, destinadas a estudantes de graduação da UFF. 
 
 
1. OBJETIVO 
 

Possibilitar aos alunos da Universidade Federal Fluminense a oportunidade de  
mobilidade internacional em Portugal por um semestre letivo (primeiro semestre de 
2012), em instituições de ensino superior com as quais a UFF mantém acordos de 
cooperação e que participam do Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander 
Universidades.  
 

2. QUANTIDADE DE BOLSAS E VALOR 
 

 Serão concedidas 10 (dez) bolsas, no valor de R$7.641,81 (sete mil, seiscentos e 
quarenta e um reais, e oitenta e um centavos) cada uma, que serão pagas em cota única 
aos estudantes selecionados. 
 
3. DURAÇÃO E PERÍODO 
 

 1º. semestre de 2012, de acordo com o calendário acadêmico de cada instituição 
participante do Programa. 
 
4. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 
 

Universidade do Porto* 
Universidade de Coimbra 
Universidade Técnica de Lisboa 
Universidade Nova de Lisboa* 
Universidade de Aveiro 
Universidade de Algarve 
Universidade do Minho 
Universidade da Beira Interior* 
 
 O Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades estabelece 1 
(uma) vaga obrigatória para as Universidades do Porto, Nova de Lisboa e da Beira 
Interior. 
 As demais vagas serão distribuídas pela comissão de bolsas, entre as outras 
instituições participantes, levando em consideração, na medida do possível, as opções 
dos estudantes.  
 

http://www.up.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.utl.pt/
http://www.unl.pt/
http://www.ua.pt/
http://www.ualg.pt/
http://www.uminho.pt/
http://www.ubi.pt/
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5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO ALUNO  
 

- Ser brasileiro; 
- estar regularmente matriculado em curso de graduação da Universidade Federal 

Fluminense; 
- possuir CR (coeficiente de rendimento) maior ou igual a 6 (seis); 
- quando de sua inscrição, ter integralizado, no mínimo, 40% da carga horária 

total do curso; 
- ao retorno da mobilidade, cursar pelo menos 1 (um) semestre letivo na UFF; 
- não ter participado em nenhum programa de bolsas de estudo Santander ou de 

mobilidade internacional da UFF. 
 
6. SELEÇÃO  
 

A seleção de bolsistas será realizada pela Comissão de Bolsas do Programa de 
Mobilidade Acadêmica Internacional da Universidade Federal Fluminense. 
 
 
6.1 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DE ALUNOS 

 
 Os critérios para seleção de bolsas levarão em conta análise das condições 
socioeconômicas e de desempenho acadêmico do candidato. 
 A análise socioeconômica tem por objetivo avaliar o contexto sócio-familiar-

econômico do estudante, através de análise documental e entrevista. 

 Na análise de desempenho acadêmico serão considerados, entre outros, o 
rendimento acadêmico do aluno, sua progressão curricular, atividades acadêmicas 
complementares e a possibilidade de a mobilidade contribuir efetivamente para a 
formação acadêmica do candidato. 
 Haverá uma pré-seleção, após a qual os selecionados deverão comprovar as 
informações socioeconômicas. Poderá haver convocação para entrevista, a critério da 
Comissão.  
 
7. CALENDÁRIO 
 
7. 1. Inscrição  
 

A inscrição será realizada em duas etapas: 
a) No site do Santander Universidades, até 25 de setembro de 2011 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas. 
b) Na Assessoria para Assuntos Internacionais, de 15 de agosto a 26  de 

setembro de 2011 
 Rua Miguel de Frias, nº 9, 7º andar – Reitoria 
 Icaraí - Niterói – RJ 
 Horário: 10 às 17 horas 
 

 
7.2.  Documentação a ser entregue na Assessoria para Assuntos Internacionais de 
15 de agosto a 26 de setembro de 2011 

 
1. Comprovante de inscrição pelo site do Santander Universidades (imprimir o 

formulário de inscrição); 
2. Formulário de candidatura para alunos de mobilidade internacional (Anexo 1); 
3. Histórico escolar do curso de graduação; 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
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4. Histórico escolar do segundo grau; 
5. Currículo Lattes; 
6. Formulário de cadastro socioeconômico (Anexo 2); 
7. Carta do aluno explicitando seu interesse na mobilidade. 

 
Observação: Serão desclassificados os alunos que não apresentarem todos os itens da 
documentação exigida neste Edital. 
 
7.3. Cronograma geral da seleção 
 

Período Etapa Responsável 

Até 25/09/11 
(prazo final) 

Inscrição no site do Santander 

Universidades 
Aluno 

15/08 a 26/09/11  Inscrição e entrega da documentação 
(item 7.2 deste Edital) na Assessoria para 
Assuntos Internacionais (AAI)  

Aluno 

27/09 a 03/10/11 Pré-seleção dos candidatos Comissão de Bolsas 

05/10/11 Divulgação do resultado da pré-seleção e 
do cronograma de comparecimento para 
comprovação (item 6.1 deste Edital) no 
site da AAI 

AAI 

06 a 07/10/11 Período de comprovação da análise 
socioeconômica e entrevista (item 6.1 
deste Edital)  

Aluno 

10 e 11/10/11 Seleção final dos candidatos e elaboração 
de eventual lista de reclassificação 

Comissão de bolsas 

11/10/11 Divulgação da lista de reclassificação AAI 

13/10/11 Período de comprovação da análise 
socioeconômica e entrevista (item 6.1 
deste Edital) para os reclassificados 

Aluno 

14/10/11 Divulgação do resultado final no site da 

AAI 
Comissão de bolsas 

e AAI 

17/10/11 (manhã) Assinatura do Termo de Compromisso do 
Bolsista na AAI e Termo de Ciência das 
próximas etapas da mobilidade 

Aluno 

17/10/11 (tarde) Envio do resultado final ao Santander 
Universidades  

AAI 

 
 
8. DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
A documentação requerida neste edital estará disponível para retirada pelos alunos 

não selecionados por um período de 30 dias após envio do resultado final ao Santander 
Universidades: até 17/11/11.  
 
 

Niterói, 8 de julho de 2011 
 
 

Livia Reis 
Assessora para Assuntos Internacionais - AAI 
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Gabinete do Reitor 



 
 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA PARA ALUNOS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL 

Edital AAI/UFF:  Programa:             Bolsa Luso-Brasileira                   Bolsa Ibero-Americana 

1. Dados Pessoais 

Nome completo:         
Masculino 

      
Feminino 

Endereço completo: 
Incluir cidade, estado e CEP 

 

Telefone: 
Incluir DDD 

 Celular: 
Incluir DDD 

 

Identidade: 
Número e órgão emissor 

 
CPF: 

 

Data de nascimento: 
(dia/mês/ano) 

              /              /               

Email:  

2. Dados Acadêmicos 

Curso:  Localidade:  

Forma de Ingresso:           Vestibular             Transferência                Reingresso  
        Mudança de Curso           Outra: ________________ 

Ano de 
Ingresso: 

 

Matricula UFF: 
 

Coordenador: 
Nome do Coordenador do 
Curso 

 

Telefone: 
Telefone da Coordenação 

 Fax: 
Fax da Coordenação 

 

Email: 
E-mail do Coordenador 

 

3. Dados da Mobilidade 

Ordem de preferência 

Universidade de Destino Curso 

1ª   

2ª   

3ª   

4. Conhecimentos de Espanhol para Candidatos da Bolsa Ibero-Americana 

Básico                                      Intermediário                                  Avançado                              Fluente 

 

 Confirmo a veracidade das informações contidas nesse formulário e que tenho ciência das condições de 
participação do programa contidas no edital. 

Data:     /     /     

Assinatura: ____________________________________________________________________ 

 



 
 

 

Checklist (preenchimento da AAI) 

Histórico do Curso de Graduação 

Certificado ou declaração de proficiência em espanhol* 

Currículo Lattes 

Carta do Aluno explicitando seu interesse na mobilidade 

Comprovante de Inscrição no Site do Santander 

Histórico do 2º grau 

Formulário de Cadastro Sócio-Econômico 

CR: 
Coeficiente de Rendimento 

 
Carga Horária Cumprida: 

 

Pegar essas informações no histórico do aluno 

 
 

*No caso da apresentação de declaração de proficiência, os pré-selecionados serão convocados para uma entrevista; 

 

 

 

 

 

 

Bolsa Luso-Brasileira                   Bolsa Ibero-Americana 

 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________ 

 

Recebido por: _____________________________________________________________ 

 

Data:       /       / 

 



 

 
 

 
 

      

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

MOBILIDADE INTERNACIONAL 

Instruções: Preencha este questionário com muita atenção. Todas as questões deverão ser 

respondidas obrigatoriamente. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do 

candidato e deverão ser comprovadas através da documentação exigida, em data estipulada no 

cronograma do edital. 

 

NOME: ___________________________________________________________________________________ 

MATRÍCULA:_____________________CURSO/LOCALIDADE:____________________________________ 

ENDEREÇO:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Tel:_________________________E-mail:_________________________________________ 

 

1 – Qual a renda per capita bruta familiar? (some os rendimentos brutos de todos que possuam renda em 

sua casa, incluindo você e divida pelo número de pessoas que residem na sua casa) 
 

(   ) Até R$ 1.090,00 

(   ) R$ 1.090,01 a R$ 2.180,00 

(   ) R$ 2.180,01 a R$ 3.271,00 

(   ) R$ 3.271,01 a R$ 4.360,00 

(   ) R$ 4.360,01 a R$ 5.451,00 

(   ) Acima de R$ 5.451,01  

 

2 – Onde cursou o Ensino Médio? 

 

(   ) Todo em escola pública municipal/estadual 

(   ) Todo em escola pública federal/centros tecnológicos 

(   ) Parcialmente em escola pública e particular com bolsa 

(   ) Escola particular com bolsa integral 

(   ) Escola particular com bolsa parcial 

(   ) Escola particular sem bolsa 

 

3 – Já participou de Programas de Assistência Estudantil (Bolsa Treinamento, Emergencial, 

Transporte) PROAES /UFF?  

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

4 – Qual sua situação de trabalho? 

 

(   ) Desempregado 

(   ) Trabalhou sem vínculo empregatício 

(   ) Trabalhou com vínculo empregatício 

(   ) Trabalha sem vínculo empregatício 

(   ) Trabalha com vínculo empregatício 

(   ) Nunca trabalhou 

 

http://www.proaes.uff.br/


5 – Já concluiu algum curso Universitário? 

 

(   ) Não 

(   ) Sim 

 

 

 

6 –Você já fez alguma viagem ao exterior? 

(   ) Não  

(   ) Sim 

 

7 – Qual o grau de instrução de seus pais/responsáveis?  

 

                  PAI MÃE 

(   ) Não estudaram                                                       (   ) Não estudaram 

(   ) Ensino fundamental incompleto                            (   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo                               (   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto                                      (   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo                                         (   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto                                   (   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo                                      (   ) Ensino superior completo 

(   ) Pós-graduação                                                       (   ) Pós-graduação 

 

8 – Situação de moradia familiar: 

 

(   ) Imóvel alugado  

(   ) Imóvel cedido/posse 

(   ) Imóvel em financiamento 

(   ) Imóvel próprio 

(   ) Outros __________________________ 

 

9 – Caso não resida com sua família em função do curso universitário, indique sua situação 

atual: (preenchimento não obrigatório) 

 

(   ) Casa do Estudante Fluminense – CEF 

(   ) República de estudantes/vaga 

(   ) Casa de amigos/ familiares 

(   ) Residência alugada 

(   ) Outros __________________________ 

 

10 – Algum membro da sua composição familiar encontra-se em alguma situação abaixo 

relacionada? 

 

(   ) Falecimento (últimos 12 meses) de familiar provedor 

(   ) Familiar portador de deficiência física, sensorial ou mental 

(   ) Familiar com doença crônica incapacitante para atividades laborativas. 

(   ) Familiar desempregado recentemente (últimos 12 meses) 

(   ) Outras _______________________________________________________________ 

(   ) Nenhuma 

 

11– Composição familiar: (preencha o quadro com os dados de todos que residam em sua casa, incluindo 

você) 

 

Nome Grau de parentesco Idade Profissão Renda 

 Candidato    



     

     

     

     

     

 

 

12 – Despesas mensais: (preencha o quadro abaixo com os valores das despesas referentes ao último mês) 

 

DESPESA VALOR 

Água  

Energia elétrica  

Telefones (fixo e celular)  

Aluguel/ Financiamento  

Condomínio  

Transporte  

Outros  

 

 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

MOBILIDADE INTERNACIONAL 

 

Para comprovar as questões acima, o candidato deverá apresentar a documentação exigida, 

conforme a situação específica de todos os membros de sua composição familiar, incluindo você. 

 

Documentação de comprovação de renda: (questões nº1 e 4) 

 

A Carteira de Trabalho (CTPS) deverá ser apresentada em todas as situações (inclusive de 

quem nunca trabalhou ou está desempregado), para todos os membros da família maiores 

de 18 anos e que residam no mesmo endereço. Deverá ser apresentada fotocópia da Carteira de 

Trabalho atualizada (páginas referentes à identificação, qualificação civil, alteração salarial, 

último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e anotações gerais). 

 

a) Para os trabalhadores do mercado formal (celetistas, servidores públicos civis e 

militares): Fotocópia da Carteira de Trabalho e fotocópia do último contracheque. 

b) Para trabalhadores do mercado informal e autônomos: fotocópia da Carteira de 

Trabalho, declaração de próprio punho informando a atividade e renda mensal e/ou 

outros documentos que comprovem a atividade (se houver). Para trabalhadores 

autônomos, fotocópia da Guia de Contribuição para o INSS (GPS). 

c) Para proprietários ou pessoas com participação em cotas de empresas ou 

microempresas: fotocópia da Carteira de Trabalho e declaração contábil de retirada de 

pró-labore atualizada. 

d) Para os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio-doença e demais 

benefícios: fotocópia da Carteira de Trabalho, extrato de pagamento de benefício 

(detalhamento de crédito) emitido pelo site abaixo: 

http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/index.html  

e) Para os desempregados: fotocópia da Carteira de Trabalho, fotocópia da rescisão do 

último contrato de trabalho, recibo do seguro desemprego, recebimento do Fundo de 

Garantia (FGTS), se demitido nos últimos 12 meses. 

f) Para aqueles que nunca trabalharam: fotocópia da Carteira de Trabalho. 

g) Renda proveniente de aluguel de imóveis : fotocópia do recibo de aluguel do 

último mês. 

http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/index.html


h) Para os casos de recebimento de pensão alimentícia: fotocópia do último 

contracheque ou outro documento que comprove o valor recebido.  

i) Para comprovação de renda de todas as pessoas que residem no domicilio que 

declaram Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF): Fotocópia de todas as páginas 

do IRPF referente ao ano base (2010) entregue a Receita Federal em 2011 e do 

respectivo comprovante do recibo de entrega. 

j) Para comprovação de contribuição financeira: Caso o solicitante possua familiar 

ou outra pessoa que contribua financeiramente nas despesas mensais do domicílio 

(doação, mesada, etc), declaração de próprio punho da pessoa que auxilia nas despesas, 

com nome, grau de parentesco, valor da contribuição e assinatura do próprio.  

 

Documentação de comprovação de escolaridade: (questão nº 2) 

 

a) Fotocópia do histórico escolar do ensino médio. 

 

Documentação de comprovação de participação nos Programas de Assistência Estudantil: 
(questão nº 3) 

          

a) Fotocópia do Termo de Compromisso da Bolsa.  

 

Documentação de comprovação de conclusão de Curso Universitário: (questão nº 5) 

a) Fotocópia do Diploma da Graduação. 

 

Documentação de comprovação de viagem ao exterior: (questão nº 6) 

a) Fotocópia do passaporte (páginas referente a identificação e vistos). 

 

Documentação de comprovação de moradia: (questão nº 8 e 9)  

a) Fotocópia do último recibo de aluguel. 

b) Declaração de associação de moradores ou declaração de próprio punho, informando 

a situação do imóvel. 

c) Fotocópia do pagamento de financiamento de imóvel.  

d) Fotocópia da escritura ou quaisquer documentos que comprovem situação 

imobiliária. 

e)   Fotocópia do recibo de pagamento da moradia estudantil. 

 

Documentação de comprovação de agravantes: (questão nº 10) 

a) Falecimento: fotocópia da certidão de óbito; 

b) Em caso de doença: fotocópia de atestado médico atualizado no caso de o 

solicitante ou alguma pessoa que resida no mesmo domicílio possuir doença grave 

ou crônica. Poderá ainda, apresentar recibo de despesas com plano de saúde, 

medicação e material hospitalar; 

c) Desemprego recente: fotocópia CTPS, termo de rescisão de contrato e seguro 

desemprego. 

 

Comprovação da composição familiar: (questão nº11) 

a) Documentos de identificação de todos que residam em sua casa: maiores de 18 anos 

(CPF e documento de identidade); menores de 18 anos (certidão de nascimento). 

 

 

 

 



 

Documentação de comprovação de despesas (pagas ou não referentes ao último mês):    
(questão nº 12) 

 

a) Água: fotocópia do comprovante da última conta de água que conste o endereço do 

solicitante. 

b) Energia elétrica: fotocópia do comprovante da última conta de energia elétrica que 

conste o endereço do solicitante. 

c) Telefone: fotocópia do comprovante da última conta de telefone fixo e/ou celular que 

conste o endereço do solicitante. 

e) Outras despesas: fotocópia de recibos/ notas fiscais de quaisquer outras despesas. 

 

 

Declaro que li e estou ciente das condições acima: 

 

 

Niterói, ___ de _________ de 2011. 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 


