
                                                                     

 

 

Edital – N°16/2013 – DRI 

 
Dispõe sobre o Programa Livre Santander de 
Mobilidade Internacional para professores da 
Universidade Federal Fluminense – Bolsa Livres 
Santander Universidades 2013/2014. 
 
 

A  Diretoria de Relações Internacionais  da Universidade Federal Fluminense torna público o 
edital para seleção de candidatos a bolsas do Programa Bolsa Livre Santander Universidades 2013/2014 
para professores da UFF. 

 

1. Objetivo 
 

Possibilitar aos docentes da Universidade Federal Fluminense a participação em eventos 
internacionais, missões de trabalho e/ou pesquisa, cursos de curta duração com o objetivo de promover 
a internacionalização da Universidade, o aprimoramento de seus conhecimentos/projetos e a troca de 
experiências buscando o desenvolvimento da pesquisa nacional e divulgação da mesma. 

 
 

2. Requisitos para candidatura 
 

 a) Não ter participado de nenhuma edição anterior de Programas financiados pelo 
Santander Universidades;  

 b) Pertencer ao quadro efetivo de docentes da Universidade Federal Fluminense; 

      c) Não ser Cientista do Nosso Estado (nem Jovem Cientista) e nem receber a taxa de 

bancada adicional de bolsistas de produtividade do CNPq (Pesquisadores 1) ou de qualquer 

outra  agência de fomento. 

 
3. Modalidades de apoio 

 
A) Missões de trabalho para construção de projetos que visem à internacionalização de cursos 
de graduação e de pós-graduação. 

B) Participação de pesquisadores em eventos internacionais, com apresentação de trabalho de 
pesquisa, mini‐cursos e/ou palestras. 

C) Missões de pesquisa/estudo com o objetivo de aprofundar os conhecimentos técnicos-
científicos. 

 

As atividades poderão ser realizadas até julho de 2014. 
 
 

 



                                                                     

 

4. Procedimentos e documentos necessários para  submissão das inscrições 
 

4.1 Documentação exigida 
 

Para todas as modalidades 
 

a) Preenchimento de formulário de inscrição com os dados pessoais e profissionais  indicados 
e modalidade de apoio solicitada. (Anexo I) 

b) Currículo Lattes. 
 
Para a modalidade A) 
 

c) Proposta do candidato visando à internacionalização do Curso de graduação ou Programa 
de Pós-graduação. 

d) Plano de trabalho  a ser desenvolvido na universidade de destino. 
e) Carta da universidade de destino concordando com o plano de trabalho.  

 
Para a modalidade B) 
 

f) Resumo do trabalho a ser apresentado. 
g) Programação do evento 
h) Comprovante oficial de aceitação da apresentação do trabalho, mini-curso ou palestra. Os 

aceites dos trabalhos poderão ser entregues posteriormente, quando enviados pela 
comissão organizadora do evento em questão. 
 
Para a modalidade C) 
 

i) Plano de trabalho  a ser desenvolvido na universidade de destino. 
j) Carta da universidade de destino concordando com o plano de trabalho. 

 
4.2 Entrega das inscrições 

 
Os formulários de inscrição com os respectivos documentos exigidos devem ser entregues 

pessoalmente na Diretoria de Relações Internacionais (Rua Miguel de Frias, nº9 – 7º Andar), em 
envelope identificado, entre os dias 28 de agosto e 24 de setembro, de segunda à sexta, de 10h às 17h. 

 
Só serão aceitas inscrições que forem entregues com todos os documentos exigidos pela 

modalidade escolhida. 

 
5. Recursos financeiros  

 
Serão concedidas 10 bolsas no valor de R$ 6.103,50 (seis mil, cento e três reais e cinquenta 

centavos) cada uma, pagos em uma única parcela no ano de 2013. 

 
 

6. Avaliação das candidaturas  
 

As candidaturas  serão avaliadas pelo Comitê de Bolsas do Programa de Mobilidade Acadêmica 

Internacional da Universidade Federal Fluminense. 

 



                                                                     

 

7. Critérios para seleção 
 

 Os critérios para seleção levarão em conta a análise do currículo Lattes e a avaliação da 
contribuição da experiência para sua área de atuação e/ou a internacionalização dos cursos de 
graduação e/ou pós-graduação. 
 
 
 

 

8. Compromisso dos candidatos contemplados 
 

a) Comparecer à Diretoria de Relações Internacionais e preencher o Termo de Concessão e 
Aceitação de bolsa da UFF e do Santander. 

b) Apresentar relatório técnico parcial e final em data a ser, posteriormente, estabelecida e 
certificado de participação  em evento, quando for o caso.  

 
 

 

9. Recursos 
 

Entende‐se por recurso o pedido de reconsideração de decisão relativo à solicitação da bolsa, 
devendo ser acrescido de justificativas ou explicações que possam contribuir para o novo exame. 

O resultado dos recursos será informado ao proponente por meio de comunicação eletrônica. 
 
 

10. Cronograma 
 

Período    
 

Etapa 
28/8 a 24/9 Inscrição das candidaturas 

25/9 a 27/9 Avaliação das candidaturas 

27/9 Resultado parcial 

Até 01/10 Recursos 

11/10 Resultado final 

14/10 Assinatura dos termos de compromisso 

 

 
11. Casos omissos  

Os casos omissos neste Edital serão analisados pela DRI  e pelo Comitê de Bolsas. 



INSCRIÇÃO N° ____________ 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO BOLSA LIVRE SANTANDER 

Edital 16/2013 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome: 

Gênero:                                                                    Identidade: 

CPF:                                                                           Matrícula SIAPE: 

Endereço: 

Telefones para contato: 

E-mail: 

Departamento de lotação: 

Localidade:                                                               Curso: 

 

 

 

MODALIDADE DE APOIO 

 

A) Missões de trabalho para construção de projetos que visem a internacionalização 

de cursos de graduação e de pós-graduação 

B) Participação de pesquisadores em eventos internacionais, com apresentação de 

trabalho de pesquisa, mini‐cursos e/ou palestras. 

C) Missões de pesquisa/estudo com o objetivo de aprofundar os conhecimentos 

técnicos-científicos. 

 



INSCRIÇÃO N° ____________ 
 

Comprovante de entrega da inscrição no Edital n° 16/2013 – Bolsa Livre Santander 

Inscrição n°: ________________ 

Recebido por: _____________________________________  Data: _____________________ 

CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS ENTREGUES 

 

Documentos para todas as modalidades 

Formulário de inscrição preenchido 

Currículo Lattes 

 

Documentos para a modalidade A 

Proposta do candidato visando à internacionalização do Curso de graduação ou 

Programa de Pós-graduação. 

Plano de trabalho  a ser desenvolvido na universidade de destino. 

Carta da universidade de destino concordando com o plano de trabalho.  

 

Documentos para a modalidade B 

Resumo do trabalho a ser apresentado. 

Programação do evento 

Comprovante oficial de aceitação da apresentação do trabalho, mini-curso ou 

palestra. Os aceites dos trabalhos poderão ser entregues posteriormente, quando 

enviados pela comissão organizadora do evento em questão. 

 

Documentos para a modalidade C 

Plano de trabalho  a ser desenvolvido na universidade de destino. 

Carta da universidade de destino concordando com o plano de trabalho. 

 


