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EDITAL Nº 02/2019
PROGRAMA TOP ESPAÑA – 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 Top España disponibilizado pelo Santander
Universidades, durante o período de 08 de março de 2019 a 08 de abril 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, 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 três semanas na Espanha, em uma parceria com o Santander
Universidades. O programa será realizado na Universidade de Salamanca, onde serão
ministrados aulas e cursos sobre a língua e cultura espanholas.

II – Número de bolsas:
Para a edição 2019 do Programa Top España serão oferecidas duas bolsas para todo
o Grupo Adtalem Educacional. Uma (01) bolsa para aluno e uma (01) bolsa para professor 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.

III – Benefícios da Bolsa:
O Santander Universidades se compromete a arcar com todos os custos referentes a
viagem do selecionado. Como:
a) Passagem aérea Brasil – Espanha – Brasil;
b) Hospedagem com pensão completa, em locais definidos em locais definidos pela
Universidade de Salamanca;
c) Contratação de apólice de seguro de viagem internacional e de vida.
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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, 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 Top España, entre o período
de 08/11/2018 a 08/04/2019 às 23h59 (Horário de Brasília) 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 08/03/2019 a 08/04/2019 às 23h59 (Horário de Brasília)
no link:

https://goo.gl/forms/z8rikzLkMRIQRs393
•

Estudante que concorde em estudar durante o período de vigência da bolsa, com
dedicação integral na universidade hospedeira (Universidade de Salamanca), no
programa aprovado entre o Santander Universidades e o Grupo Adtalem Educacional
do Brasil;
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•

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;

•

No caso de o (a) aluno (a) desistir da bolsa, a partir da data de divulgação, não será
permitida a substituição do (a) bolsista contemplado (a).

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
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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
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.

VI - Processo de Nomeação 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.

VII – Resultado da Seleção para alunos:
•

A equipe internacional da Adtalem entrará em contato direto apenas com o
(a) aluno (a) selecionado (a) a partir da data 09/04/2019;

•

Os demais alunos que não forem selecionados serão avisados por meio de email da equipe internacional Adtalem.
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XII – Anexo 1
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XII – Anexo 2

