EDITAL Nº 04/2018
PROGRAMA IBERO-AMERICANAS – SANTANDER UNIVERSIDADES
2018

O Grupo Adtalem Educacional do Brasil, holding de atuação no ensino superior situado na Rua
Antônio Gomes Guimarães, 150, Dunas, Fortaleza – Ceará, anuncia que fará a seleção dos alunos
inscritos no Programa Ibero-Americanas, disponibilizado pelo Santander Universidades, durante
o período de 19 de Abril a 12 de Setembro de 2018, advindo das faculdades do grupo, situadas
em Belém-PA, Belo Horizonte-MG, Brasília-DF, Campinas-SP, Caruaru-PE, Fortaleza-CE, João
Pessoa-PB, Manaus-AM, Recife-PE, Rio de Janeiro- RJ, São Luiz-MA, Imperatriz-MA, Salvador-BA,
São Paulo-SP e Teresina-PI.
1. Requisitos para seleção:
1.1. Estudante brasileiro nato ou naturalizado, residente e domiciliado no território
nacional, maior de 18 anos, que não tenha participado de nenhum programa de
mobilidade internacional promovido pelo Grupo Santander;
1.2. Estudante que apresente Coeficiente de Rendimento (CR) ou Média Global acima de
8,00;
1.3. Estudante regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Grupo
Adtalem Educacional do Brasil (Belém-PA, Belo Horizonte- MG, Brasília- DF, CampinasSP, Caruaru-PE, Fortaleza-CE, João Pessoa-PB, Manaus-AM, Recife-PE, Rio de JaneiroRJ, São Luiz-MA, Imperatriz-MA, Salvador-BA, São Paulo-SP e Teresina-PI);
1.4. Estudante que tenha feito a sua inscrição no Programa Ibero-Americanas, entre o
período de 19/04/2018 a 12/09/2018 às 23h59 (Horário de Brasília), no site:
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/iberoamericanas.aspx
1.5. Estudante que tenha feito a sua inscrição no formulário Adtalem do Programa IberoAmericanas, entre o período de 19/04/2018 a 12/09/2018 às 23h59 (Horário de
Brasília), no link:
http://bit.ly/iberoamericanas2018
1.6. Estudante que concorde em estudar durante o período de vigência da bolsa, com
dedicação integral na universidade hospedeira, em um programa de estudos aprovado
pelo Grupo Adtalem Educacional do Brasil;

1.7. Estudante que não sejam funcionários e estagiários do Santander, bem como não
possuam nenhum parentesco (seus cônjuges e parentes) com nenhuma das pessoas
envolvidas no presente programa, até o segundo grau;
1.8. O Estudante deverá estar regularmente matriculado no Grupo Adtalem Educacional do
Brasil durante todo o processo de seleção e obrigatoriamente também durante todo o
período de realização do programa;
1.9. O estudante deverá possuir a conta corrente no Banco Santander já durante a sua
inscrição no programa. Caso não possua, o mesmo será automaticamente eliminado e
sua vaga será disponibilizada ao próximo aluno que estiver de acordo com todas as
regras determinadas neste edital;
1.10.
No caso de o aluno desistir da bolsa, a partir da data de divulgação, não será
permitida a substituição do bolsista contemplado. O aluno será penalizado em até 1
ano sem possibilidade de se inscrever e participar de nenhuma iniciativa internacional
do grupo. Esta penalidade será revisada de acordo com o Gerente do Centro de
Empreendedorismo e Internacionalização, junto com o Diretor da faculdade e o
Coordenador do Curso em que este aluno está inscrito.
2. Número de bolsas:
12 bolsas para alunos, destinadas para faculdades diferentes. Não haverá a possibilidade
de serem dois vencedores originários da mesma faculdade.
3. Processo de seleção:
3.1. As doze vagas serão disponibilizadas aos alunos que se inscreveram no Programa IberoAmericanas, no ano de 2018, do Santander Universidades dentro do período
estipulado. O critério de seleção será o maior Coeficiente de Rendimento (CR) ou Média
Global dos alunos inscritos.
3.2. Para poder participar, o aluno deverá, também, encaminhar a confirmação de sua
inscrição (gerada pelo sistema do Santander Universidades ao término da mesma),
junto com o seu histórico acadêmico oficial do seu curso na Adtalem Brasil constando
o coeficiente de rendimento (CR) ou média global.
3.3. O aluno precisará comprovar um certificado de proficiência na língua, com a
qual a universidade oferece suas disciplinas. Para universidades cujas aulas
são em inglês é necessário o exame de TOEFL. Caso seja um outro idioma,
serão necessários os respectivos certificados.
3.4. Caso haja dois ou mais estudantes finalistas com o mesmo CR, a data de conclusão do
curso será levada em consideração, de maneira que, alunos de períodos mais
avançados, tenham prioridade na seleção.
3.5. Caso haja dois alunos da mesma faculdade, será nomeado o aluno com o maior CR e as
demais vagas serão remanejadas para alunos de outras faculdades, respeitando o
critério de seleção.
3.6. A qualquer momento do processo, contatos telefônicos ou por e-mail podem ser
efetuados para a confirmação dos dados mencionados no ato da inscrição online e para
a coleta de demais informações. O não atendimento destas podem gerar a
desclassificação dos alunos.

3.7. Ao final do processo, caso o aluno não tenha conta corrente no Santander, ele será
automaticamente eliminado, conforme edital do próprio programa.
4. Processo de Nomeação:
Os alunos selecionados serão nomeados ao Santander Universidades até o dia 16/10/2018,
tendo em vista respeitar a data limite prevista pelo edital do Programa Ibero-Americanas.
Os alunos serão nomeados para universidades participantes do programa Iberoamericanas e que estão presentes dentre as opções do Santander. A equipe internacional
da Adtlem Brasil buscará firmar parcerias com as universidades com as quais ainda não
possui convênio. Caso não seja possível, nossa equipe oferecerá ao aluno a possibilidade
de escolher dentre as opções de universidades conveniadas.
Com relação às mensalidades das universidades durante o intercâmbio, o (a) aluno(a) não
pagará mensalidade nas universidades conveniadas com o grupo Adtalem. Porém caso
ele opte por uma universidade não conveniada, poderá ser necessário que o aluno tenha
que pagar mensalidades dessas universidades
5. Resultado da Seleção:
Os alunos selecionados serão anunciados e contatados pela área internacional até o dia
23/10/2018 tendo em vista respeitar a data limite prevista pelo edital do Programa IberoAmericanas.
6. Envio de Documentação:
Após a seleção serão enviadas aos alunos as informações para que enviem a documentação.
Todo o Processo de documentação é realizado entre o selecionado e o Santander sendo apenas
auxiliado pelo Grupo Adtalem Educacional do Brasil. Caso o aluno não respeite este limite, ele
será automaticamente eliminado, conforme previsto na cláusula 1.9 deste documento.
7. Cronograma:
Programa Santander – Ibero-Americanas.
Período de Inscrições
19/04/2017 a 12/09/2018
Período de Seleção
13/09/2017 a 16/10/2018
Envio do material de comunicação para os contemplados
23/10/2018

