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EDITAL Nº 02/2019
PROGRAMA IBERO-AMERICANAS – SANTANDER UNIVERSIDADES
O Grupo Adtalem Educacional do Brasil, holding de atuação no ensino superior situado
na Rua Antônio Gomes Guimarães, 150, Dunas, Fortaleza – Ceará, anuncia que está fazendo
a seleção dos alunos inscritos no Programa Ibero-Americanas disponibilizado pelo Santander
Universidades, durante o período de 01 de abril de 2019 a 07 de agosto de 2019, advindo das
faculdades do grupo, situadas em Belém-PA, Belo Horizonte- MG, Brasília- DF, Campinas-SP,
Caruaru-PE, Fortaleza-CE, Manaus-AM, Recife-PE, Rio de Janeiro- RJ, Salvador-BA, Teresina-PI,
Imperatriz-MA, São Luís - MA e São Paulo – SP.

I – Objetivo do Programa:
O objetivo deste programa é possibilitar aos alunos e membros do corpo docente do
Grupo Adtalem Educacional do Brasil a participação em um programa de mobilidade
acadêmica com duração de um (01) semestre acadêmico em uma das universidades
internacionais conveniadas com o nosso grupo, em uma parceria com o Santander
Universidades. Essas universidades devem estar dentro da região geográfica “iberoamericana”. O programa busca oferecer uma bolsa de auxílio de custos, com um valor fixo,
para os (as) alunos (as) premiados (as), no intuito de ajudar com os seus gastos pessoais
durante o intercâmbio acadêmico.

II – Número de bolsas:
Para a edição 2019 do Programa Ibero-Americanas serão oferecidas cinco (05) bolsas
para todo o Grupo Adtalem Educacional para alunos de graduação. Este edital compreenderá
os requisitos e critérios de inscrição e seleção para a bolsa destinada aos alunos de graduação
do Grupo Adtalem Educacional do Brasil.

II – Benefícios da Bolsa:
O Santander Universidades se compromete a premiar o (a) aluno (a) do Grupo
Adtalem com uma bolsa no valor de 3.000 (três mil) euros. Este valor é fixo e deve ser usado
durante o período de mobilidade internacional (um semestre) do (a) aluno (a).
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A premiação concedida ao Santander não exime o aluno de pagar a sua mensalidade
em sua faculdade de origem durante o período de mobilidade. Durante o intercâmbio pelo
programa Ibero Americanas, o (a) aluno (a) manterá o seu vínculo acadêmico com sua
universidade de origem. Isso implica no pagamento da mensalidade.

IV - Requisitos para seleção do aluno:


Estudante brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a), residente e domiciliado (a) no
território nacional, maior de 18 anos, que não tenha participado de nenhum
programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo Santander;



Estudante que apresente CR acumulado igual ou superior a 8,00;



Estudante regularmente matriculado (a) em um dos cursos de graduação do Grupo
Adtalem Educacional do Brasil (Belém-PA, Belo Horizonte- MG, Brasília- DF, CampinasSP, Caruaru-PE, Fortaleza-CE, Manaus-AM, Recife-PE, Rio de Janeiro- RJ, Salvador-BA,
Teresina-PI, Imperatriz-MA, São Luís - MA e São Paulo – SP);



Estudante a partir do seu segundo período de graduação, para que possa comprovar
um histórico com um CR acumulado;



Aluno (a) com um passaporte válido para realizar a viagem. Caso o (a) aluno (a) não
tiver um passaporte válido, será permitido anexar um comprovante de que o processo
para obtenção deste documento já foi iniciado.



Estudante que tenha feito a sua inscrição no Programa Ibero-Americanas, entre o
período de 04/02/2018 a 07/08/2019 às 23h59 (Horário de Brasília) no aplicativo
Santander, disponível no site:
https://www.santander.com.br/universidades/formacao



Estudante que tenha feito a sua inscrição no formulário Adtalem do Programa Top
España, entre o período de 01/04/2019 a 08/08/2019 às 23h59 (Horário de Brasília)
no link:
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http://bit.ly/IberoAmericanas2019Adtalem


Estudante que concorde em estudar durante o período de vigência da bolsa, com
dedicação integral na universidade hospedeira (Universidade de escolha durante o
processo de inscrição), no programa aprovado entre o Santander Universidades e o
Grupo Adtalem Educacional do Brasil em uma de nossas instituições internacionais
parceiras;



Estudantes que não sejam funcionários (as) e estagiários (as) do Santander, bem como
todas as pessoas envolvidas no presente programa, seus cônjuges e parentes até o
segundo grau;



O (A) estudante deverá estar regularmente matriculado (a) no Grupo Adtalem
Educacional do Brasil durante todo o processo de seleção e obrigatoriamente também
durante todo o período de realização do programa;



O (A) estudante deverá possuir a conta corrente no Banco Santander. Caso o (a) aluno
(a) não possua uma conta e for o (a) selecionado (a) para esta bolsa, apenas ele/ela
será comunicado (a) e terá um prazo de 72 horas para abrir a sua conta;



O (A) aluno (a), sendo um (a) dos (as) vencedores pode desistir da bolsa. Porém possui
um período máximo de sete (07) dias, após ter sido comunicado pela Adtalem de ser
um (a) dos vencedores, para informar o setor internacional da Adtalem sobre sua
desistência. Neste caso a bolsa será concedida ao aluno (a) em sequência do ranking
de inscritos de acordo com os critérios de seleção estabelecidos no item V. Se houver
a desistência quando o (a) aluno (a) já tiver assinado os termos de compromisso com
o Santander e com a Adtalem, ele/ela não fará o seu intercâmbio e a bolsa será
perdida. Não sendo possível repassar esta bolsa para outro (a) aluno (a).



Caso alguma documentação do (a) aluno (a) precise ser verificada, o setor
internacional da Adtalem entrará em contato diretamente para que haja a
verificação.
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V - Processo de seleção para alunos:


Os alunos deverão se inscrever em primeiro lugar no formulário do site do Santander,
de acordo com as datas informadas no site Santander Universidades e neste edital. O
(A) aluno (a) que não preencher o formulário com seus dados estará eliminado (a);



Após preencher o formulário do site do Santander, o (a) aluno (a) deverá preencher o
formulário do Grupo Adtalem. O link se encontra neste edital e também em nosso
site. O (A) aluno (a) que não preencher este formulário durante o período
estabelecido, será eliminado (a);



No formulário do grupo Adtalem, o (a) aluno (a) deverá anexar os seguintes
documentos:
a) Histórico atualizado de sua respectiva instituição de ensino, constando sua
matrícula e média global acumulada. Serão aceitos dashboards do histórico
gerado pelo integrees, desde que apresente a média global do aluno;
b) Comprovante de inscrição gerado pelo Santander Universidades, logo após o
preenchimento do formulário. A equipe internacional da Adtalem só aceitará dois
tipos de comprovante de inscrição. Eles estão demonstrados nos Anexo I e Anexo
II;
c) O (A) aluno (a) que não anexar os documentos solicitados, ou os enviar
incompletos estará eliminado (a);



A partir das inscrições, será feito uma seleção baseada na média global dos alunos. O
(A) aluno (a) que tiver a maior média global, apresentou os documentos corretos e
também preencheu os formulários nas datas indicadas será o (a) selecionado (a);



Caso haja um empate entre dois alunos do grupo, será premiado (a) o (a) aluno (a)
que estiver em um período mais avançado;



Com o intuito de incentivar programas de bolsa de graduação, a seleção terá um olhar
especial para alunos bolsistas FIES e PROUNI de nosso grupo. O (A) aluno (a) que for
bolsista FIES ou PROUNI poderá anexar um documento que comprove este benefício
no formulário Adtalem. Assim que for detectado este documento, o aluno bolsista
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neste programa terá adicionado a sua média global um total de 0,5 (meio ponto)
durante a seleção dos alunos inscritos. Apenas bolsas PROUNI e FIES entrarão nesse
critério.


No formulário da Adtalem, o (a) aluno (a) deve selecionar a Universidade Parceira da
Adtalem na qual deseja fazer a sua mobilidade internacional. As opções podem ser
encontradas nos seguintes links:
https://www.wyden.com.br/semester-abroad-universidades-parceiras
https://www.ibmec.br/universidades-conveniadas

VI - Processo de Indicação para alunos:


O (A) aluno (a) selecionado (a) será nomeado (a) pela equipe internacional após a
seleção junto ao Santander Universidades a partir da data 09/04/2019 até o dia
09/05/2019. Durante esse período, a equipe internacional da Adtalem estará
realizando as seleções dos (as) alunos (as). Informando apenas diretamente o (a)
aluno (a), assim como os setores CASA de suas instituições;



Os (As) demais alunos (as) inscritos (as) serão informados (as) via e-mail de que não
foram selecionados (as)

VII – Processo de Nomeação para Universidades Estrangeiras:


Os (As) alunos (as) selecionados (as) no Programa Ibero-Americanas serão nomeados
(as) para as Universidades parceiras do Grupo Adtalem junto com os (as) alunos (as)
nomeados (as) no Programa Semester Abroad.



A lista de Universidades parceiras está descrita nos nossos sites do Programa
Semester Abroad, para o Grupo Ibmec, Grupo Wyden e também Faculdade Damásio.
Seguem os links abaixo:
https://www.wyden.com.br/semester-abroad-universidades-parceiras
https://www.ibmec.br/universidades-conveniadas
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Não serão aceitas inscrições em Universidades internacionais que não sejam nossas
parceiras;



Não serão aceitas inscrições cujos cursos de graduação não estejam dentro de nosso
escopo de cooperação listado no site Semester Abroad, mesmo que seja para uma
Universidade parceira;



Após a nomeação do (a) aluno (a) para o Santander Universidades, o setor
internacional o nomeará para uma das universidades estrangeiras (aquela que ele/ela
escolheu durante a inscrição) seguindo o calendário e a programação de nomeações
dos alunos do Semester Abroad.



Como as inscrições e a seleção do Programa Ibero Americanas se alongam até o
segundo semestre de 2019, os alunos contemplados com esta bolsa, realizarão seu
intercâmbio no semestre acadêmico de 2020.1.



Para as questões acadêmicas de validação dos créditos dos alunos durante esse
semestre no exterior, as regras serão as mesmas aplicadas no edital do Programa
Semester Abroad vigente para a seleção de alunos 2020.1. O edital deste Programa
se encontrará nos seguintes sites:
https://www.ibmec.br/semester-abroad
https://www.wyden.com.br/semester-abroad
https://www.wyden.com.br/damasio/semester-abroad

VII – Resultado da Seleção para alunos:


A equipe internacional da Adtalem fará o processo de seleção seguindo o
calendário do Santander Universidades, cujas datas serão dos dias 08/08/2019
até 09/09/2019. A partir do dia 09/08/2019 os (as) alunos (as) selecionados
(as) serão informados (as);
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Os demais alunos que não forem selecionados serão avisados por meio de email da equipe internacional Adtalem a partir do dia 09/09/2019;



O (A) aluno (a) selecionado (a) deve se comprometer em respeitar os Princípios Gerais
das Bolsas Santander Universidades 2019. Para isso deixamos o link de acesso deste
documento:
http://bit.ly/PrincípiosGerais2019

VIII – Desistências dos (as) alunos (as) selecionados (as)



O (A) aluno (a) selecionado (a) que já tendo aceitado a bolsa, já ter sido
nomeado para uma das universidades estrangeiras, realizando todos os
trâmites junto com o Santander Universidades e com a Adtalem, e mesmo
assim desistir de seu intercâmbio, deve informar imediatamente ao setor
internacional da Adtalem. Este (a) aluno (a) sofrerá a penalidade de ficar um
ano sem poder participar de qualquer programa internacional oferecidos pelo
Grupo Adtalem;



O (A) aluno (a) que desistir do programa Santander Ibero Americanas, após ter
assinado todos os termos vinculantes junto com Santander Universidades e
realizado o processo de nomeação para a Universidade estrangeira, tendo
recebido a bolsa de 3.000 (três mil) euros, precisa de maneira obrigatória
devolver o valor da bolsa. Para esse processo o (a) aluno precisa assinar o
termo do Santander Universidades “Débito em conta” para que seja debitado
o valor desse prêmio;



Em casos em que o (a) aluno (a) desistir do programa já tendo assinado todos
os termos, o Grupo Adtalem perde essa bolsa. Não podendo ser repassada
para outros alunos inscritos.
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XII – Anexo 1
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XII – Anexo 2

