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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA MOBILIDADE ACADÊMICA 

NACIONAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO ANDIFES/SANTANDER 2014 

 

A Pró-Reitoria de Graduação – PRG da Universidade Federal de Pelotas – 

UFPEL, através do Núcleo de Programas da Coordenação de Programas e Projetos, 

torna público o Processo de Seleção de alunos/as de graduação para o preenchimento de 

5 (cinco) vagas de bolsistas para realizar mobilidade acadêmica no primeiro 

semestre de 2014, no âmbito do Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica 

em convênio com o Banco Santander, conforme condições e critérios estabelecidos a 

seguir:  

 

1. Do Objeto e das Disposições Preliminares 

1.1. Este processo objetiva a seleção de 5 (cinco) alunos/as de graduação regularmente 

matriculados/as na UFPEL, a serem contemplados com bolsas ofertadas pelo Banco 

Santander, exclusivamente para realização de mobilidade acadêmica nacional no 1º 

Semestre Letivo de 2014, em Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) localizada 

em unidade da federação diversa do Rio Grande do Sul e no âmbito do Programa 

ANDIFES de Mobilidade Acadêmica.  

1.2. Para os termos deste Edital, entende-se como IFES de origem a UFPEL e IFES 

receptora aquela eleita pelo/a aluno/a para pleitear a realização de mobilidade 

acadêmica. 

1.3. A concessão da bolsa está condicionada ao aceite do/a aluno/a selecionado/a por 

parte da IFES receptora, o qual deverá ser providenciado pelo/a mesmo/a, nos termos do 

item 11.5 deste Edital e das regras disponíveis em 

<http://wp.ufpel.edu.br/prg/programas/mobilidade-academica/atraves-do-programa-

andifes-de-mobilidade-academica-nacional/>. 

1.4. O aceite do/a aluno/a selecionado/a como bolsista fica a critério exclusivo da IFES 

receptora, dependendo da disponibilidade de vaga e da possibilidade de matrícula na(s) 

atividade(s) curricular(es) pretendida(s), sendo que a UFPEL não se responsabilizará 

http://wp.ufpel.edu.br/prg/programas/mobilidade-academica/atraves-do-programa-andifes-de-mobilidade-academica-nacional/
http://wp.ufpel.edu.br/prg/programas/mobilidade-academica/atraves-do-programa-andifes-de-mobilidade-academica-nacional/


 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) – Pró-Reitoria de Graduação (PRG) – Coordenação de Programas e Projetos (CPP) – 
Endereço: Rua Gomes Carneiro, Nº 01 – Térreo – Sala 111 – CEP: 96010-610 – Campus Porto – Pelotas – RS – Brasil 

Telefone: (53) 3921-1162 

 
 

por eventuais casos em que o/a aluno/a selecionado/a não seja aceito/a, o que implicará 

em perda do direito a bolsa. 

1.5. Para verificar as IFES signatárias do convênio que criou o Programa ANDIFES de 

Mobilidade Acadêmica consulte: <http://andifes.hospedagemdesites.ws/wp-

content/uploads/2012/04/Convenio_Andifes_de_Mobilidade_Academica.pdf>. 

 

2. Dos Requisitos para Participação no Processo Seletivo 

2.1. Ser aluno/a regularmente matriculado/a em curso de Graduação da UFPEL. 

2.2. Não ter sido anteriormente beneficiado/a por bolsa deste programa. 

2.3. Ter integralizado todas as disciplinas previstas para o primeiro ano (curso anual) ou 

1º e 2º semestres (curso semestral) letivos do curso. 

2.4. Não acumular mais de 01 (uma) reprovação por período letivo (ano ou semestre).  

2.5. Elaborar e apresentar Plano de Estudos juntamente com o/a Coordenador/a do curso 

de origem na UFPEL, contendo a relação da(s) atividade(s) curricular(es) a ser(em) 

desenvolvida(s) na IFES receptora, de modo a subsidiar a posterior e obrigatória 

concessão de equivalência, em caso de aprovação do/a aluno/a. Tal elaboração dar-se-á 

com base na análise das ementas/programas das atividades curriculares a serem 

cursadas na IFES receptora. No Formulário de Inscrição próprio deste processo seletivo 

(Anexo 01) há campo específico para informar o Plano de Estudos.  

2.6. Ser aceito pela IFES receptora e estar apto a iniciar as atividades acadêmicas em 

mobilidade no 1º (primeiro) semestre letivo de 2014. 

2.7. O/a aluno/a poderá fazer uma única inscrição, indicando uma única IFES receptora, 

devendo consultar a existência de prazo junto à mesma e a compatibilidade com o 

cronograma estabelecido por este Edital. 

2.8. Alunos/as da UFPEL que já estão participando do Programa ANDIFES de 

Mobilidade Acadêmica podem participar do processo seletivo desde que seja 

possível/aceita a prorrogação de sua participação e que atendam as regras deste Edital. 

2.9. É condição para a concessão da bolsa que o/a selecionado/a seja aceito/a pela 

Instituição receptora para realização de mobilidade acadêmica, devendo este/a 

apresentar o aceite à PRG até o dia 27/02/2014. 

 

http://andifes.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2012/04/Convenio_Andifes_de_Mobilidade_Academica.pdf
http://andifes.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2012/04/Convenio_Andifes_de_Mobilidade_Academica.pdf
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3. Das Inscrições 

3.1. Período: de 17 a 27 de janeiro de 2014. 

3.2. Horário: das 08h às 12h e das 14 às 18 horas. 

3.3. Local: Pró-Reitoria de Graduação/Coordenação de Programas e Projetos (Campus 

Porto – Rua Gomes Carneiro nº. 01, Andar Térreo - Sala 111). 

 

4. Dos Documentos para Inscrição 

4.1. Formulário de Inscrição ao processo seletivo da UFPEL à Mobilidade Acadêmica 

ANDIFES/SANTANDER 2014, devidamente preenchido e assinado (Anexo 01). 

4.2. Original e cópia dos documentos de identidade, CPF e do comprovante de 

residência atualizado. 

4.3. Histórico Escolar atualizado emitido pela Coordenação de Registros Acadêmicos 

(CRA/PRG) ou obtido através do Cobalto. 

4.4. Comprovante de matrícula no II Semestre de 2013 junto a curso de graduação da 

UFPEL. 

4.5. Currículo acadêmico documentado, preferencialmente no modelo plataforma lattes. 

 

5. Da Homologação 

5.1. Somente serão aceitas inscrições com a documentação completa, não sendo 

recebidos documentos além do estipulado. 

5.2. A documentação apresentada pelo/a aluno/a no ato da inscrição será analisada pela 

PRG, para efeito de homologação. 

5.3. A relação das inscrições homologadas será publicada no dia 29 de janeiro de 2014, 

no Portal da UFPEL <https://www.ufpel.edu.br/> e na página eletrônica da PRG 

<http://wp.ufpel.edu.br/prg/>. 

  

6. Da Seleção 

6.1. A seleção dos/as 5 (cinco) alunos/as que receberão bolsas será realizada por 

Comissão designada para este fim por Portaria do Reitor, e irá considerar as disposições 

deste Edital, os termos do Ofício CIRC-SE/Andifes nº 130/2013 (disponível para 

https://www.ufpel.edu.br/
http://wp.ufpel.edu.br/prg/
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consulta na PRG) e os termos do Convênio que cria o Programa de Mobilidade 

Acadêmica, celebrado entre a ANDIFES e as IFES signatárias, disponível em 

<http://andifes.hospedagemdesites.ws/wp-

content/uploads/2012/04/Convenio_Andifes_de_Mobilidade_Academica.pdf>, bem 

como os termos do Convênio celebrado entre a ANDIFES e o Banco Santander. 

6.2. A Comissão de Seleção poderá classificar até o dobro do número de vagas de 

bolsistas, no intuito de constituir banco de suplentes. 

6.3. Caso algum/a aluno/a selecionado/a entre os/as cinco primeiros desista ou não seja 

aceito/a pela IFES receptora, será chamado, por ordem de classificação, os/as 

alunos/as que compõem o referido banco de suplentes, desde que ainda seja viável sua 

indicação. 

 

7. Dos Critérios de Seleção 

7.1. Preencher os requisitos deste Edital. 

7.2. Preencher os seguintes critérios por ordem de prioridade: 

a) Melhor desempenho acadêmico no curso em que está matriculado/a; 

b) Maior carga horária integralizada; 

c) Maior envolvimento em atividades acadêmicas em ensino, pesquisa e extensão, 

relacionadas ao seu curso de graduação. 

 

8. Dos Critérios de Desempate 

Ocorrendo empate a Comissão de Seleção fará uso dos critérios relacionados abaixo 

para definir a classificação, utilizando-os individualmente e de forma sequencial: 

a) menor número de reprovações em componentes curriculares; 

b) O/a aluno/a que estiver mais próximo de 50% da carga horária total do curso. 

 

9. Dos Resultados e dos Recursos 

9.1. O resultado preliminar será publicado no dia 31 de janeiro de 2014 no Portal da 

UFPEL <https://www.ufpel.edu.br/> e na página eletrônica da PRG 

<http://wp.ufpel.edu.br/prg/>. 

http://andifes.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2012/04/Convenio_Andifes_de_Mobilidade_Academica.pdf
http://andifes.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2012/04/Convenio_Andifes_de_Mobilidade_Academica.pdf
https://www.ufpel.edu.br/
http://wp.ufpel.edu.br/prg/
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9.2. Após divulgação do resultado preliminar da seleção, o/a aluno/a candidato/a poderá 

interpor recurso à PRG por escrito até o dia 04 de fevereiro de 2014, das 08h às 12h e 

das 14 às 18 horas, no mesmo local onde realizou a inscrição neste processo seletivo. 

9.3. O resultado final deste processo seletivo será divulgado no dia 07 de fevereiro de 

2014, até às 17 horas, nos endereços eletrônicos informados no item 9.1 deste Edital, 

considerando a análise e julgamento de possíveis recursos interpostos. 

 

10. Do Auxílio Financeiro 

O Banco Santander, por meio de Convênio com a ANDIFES, disponibilizará 5 (cinco) 

bolsas, cada uma no valor total de R$3.000,00 (três mil reais), creditadas em cinco 

parcelas mensais de R$600,00 (seiscentos reais), com início no mês de março de 2014, 

na conta bancária do/a aluno/a selecionado/a através deste edital (não será aceita conta 

conjunta ou de terceiros), até o quinto dia útil de cada mês. 

 

11. Das Obrigações do/a aluno/a 

11.1. Ter aberto ou providenciar a abertura de processo de mobilidade acadêmica junto 

à CPP/PRG/UFPEL, conforme regras do Programa ANDIFES de Mobilidade 

Acadêmica, concomitantemente com o período de inscrição para a bolsa, posto que este 

Edital objetiva somente a seleção de bolsista. 

11.2. Desenvolver na IFES receptora as atividades previstas no Plano de Estudos 

apresentado, dedicando tempo integral às atividades acadêmicas. 

11.3. Assumir as despesas com transporte, alimentação, alojamento, seguros de Saúde e 

de Vida para a realização da Mobilidade objeto deste Edital, não cabendo a UFPEL, a 

ANDIFES ou ao Banco Santander qualquer responsabilidade nesse sentido. 

11.4. Firmar Termo de Compromisso junto à Coordenação de Programas e Projetos 

(CPP/PRG), antes do afastamento para realização da Mobilidade objeto deste Edital, 

anexando ao mesmo os comprovantes de seguro de saúde e de vida, providenciados 

pelo/a bolsista, sob pena de desligamento do/a bolsista, dentre outras medidas julgadas 

necessárias. 



 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) – Pró-Reitoria de Graduação (PRG) – Coordenação de Programas e Projetos (CPP) – 
Endereço: Rua Gomes Carneiro, Nº 01 – Térreo – Sala 111 – CEP: 96010-610 – Campus Porto – Pelotas – RS – Brasil 

Telefone: (53) 3921-1162 

 
 

11.5. Ao final da mobilidade o/a aluno/a bolsista deverá apresentar à Coordenação de 

Programas e Projetos (CPP/PRG), com a ciência da Coordenação do Curso, os 

resultados da experiência em forma de registro e prestação de contas. 

 

12. Do Cancelamento 

12.1. O/a aluno/a selecionado/a para participar do Programa que desistir de realizar a 

mobilidade, que não firmar o Termo de Compromisso previsto no item 11.4 ou que não 

obtiver o aceite da Instituição receptora, será substituído pelo subsequente do banco de 

suplentes, desde que viável sua indicação. 

12.2. Durante o período de mobilidade, caso ocorra fato que impossibilite a 

continuidade da participação no Programa, o/a bolsista deverá imediatamente protocolar 

comunicação endereçada à Coordenação de Programas e Projetos (CPP/PRG), 

informando os motivos da desistência. 

 

13. Das Disposições Finais 

13.1. A inscrição do/a aluno/a candidato/a implicará no aceite das normas do processo 

de seleção contidas neste Edital, dos termos do Ofício CIRC-SE/Andifes nº 130/2013 

(disponível para consulta na PRG) e dos termos do Convênio que cria o Programa de 

Mobilidade Acadêmica, celebrado entre a ANDIFES e as IFES signatárias, bem como 

dos termos do Convênio celebrado entre a ANDIFES e o Banco Santander. 

13.2. A Comissão de Seleção, juntamente com a PRG, poderá, desde que justificado, 

alterar o cronograma deste Processo Seletivo. 

13.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, ouvida a Pró-

Reitoria de Graduação da UFPEL, quando necessário. 
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CRONOGRAMA 

 

Período de Inscrições: de 17 a 27 de janeiro de 2014 

Homologação das Inscrições: 29 de janeiro de 2014 

Divulgação do Resultado Parcial: 31 de janeiro de 2014 

Interposição de Recursos: 03 e 04 de fevereiro de 2014 

Divulgação do Resultado Final: 07 de fevereiro de 2014 

Período máximo para obtenção de aceite na Instituição Receptora: 22 de fevereiro de 

2014 

 

Pelotas, 17 de janeiro de 2014. 

 

 

Eugênia Antunes Dias 

Coordenadora de Programas e Projetos  

 

Prof. Álvaro Luiz Moreira Hypolito 

Pró-Reitor de Graduação 

 

 

O original encontra-se assinado na PRG 
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Nº da inscrição: ______________(campo para preenchimento da PRG) 

ANEXO 01 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL 

ATRAVÉS DO CONVÊNIO ANDIFES/SANTANDER 2014 

Nome do/a discente requerente: 

Matrícula: Curso: Semestre: 

Endereço:  

Município: CEP:  Estado: 

Telefone Residencial:  Telefone Celular: 

E-mail 

RG: CPF: 

 

Eu, acima nomeado, venho requerer inscrição no Processo Seletivo de Bolsista para realização de 

mobilidade acadêmica no âmbito do Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica, em convênio com o 

Banco Santander, na IFES receptora _____________________________________________________, 

localizada no Estado _____________________________, no Curso de 

_________________________________________________, no ______________ (semestre/ano), com 

início em ___/___/_______ e término em ___/___/_______, conforme Plano de Estudos abaixo 

discriminado, DECLARANDO ESTAR CIENTE das regras deste Edital e de que NÃO fui bolsista em 

seleção similar anterior e que a concessão da bolsa ESTÁ CONDICIONADA AO MEU ACEITE por 

parte da IFES receptora, o qual deve ser providenciado por mim, dentro das regras estabelecidas neste 

Edital, no Convênio ANDIFES, internas à UFPEL e próprias da Instituição receptora. 

 

Pelotas, __/__/____   _______________________________________________________ 
      Assinatura do/a discente requerente 

 

PLANO DE ESTUDOS 

Código Atividade(s)/Componente(s) Curricular(es) a ser(em) cursada(s) na Instituição 

Receptora 

  

  

  

  

  

  

Eu, ___________________________________________________________________Coordenador/a 

do curso de _________________________________________declaro que o/a discente integralizou 

todas as disciplinas previstas para o primeiro ano (curso anual) ou 1º e 2º semestres (curso semestral) 

letivos do curso e que não possui mais de 01 (uma) reprovação por período letivo (ano ou semestre), 

bem como concordo com a execução do Plano de Estudos acima apresentado, garantindo a posterior e 

obrigatória equivalência de estudos caso o/a discente venha a ser aprovado/a, não havendo prejuízo para 

o seu percurso acadêmico. 

 

Pelotas, __/__/_____                _____________________________________________________     

                                            Assinatura e carimbo do/a Coordenador do Curso de origem (UFPEL) 

Documentos OBRIGATÓRIOS a serem anexados a este formulário: 
(  ) 1. cópia do documento de identidade e do CPF do candidato/a; (  ) 2. cópia do comprovante de residência 

atualizado; (  ) 3. Histórico Escolar atualizado; ( ) 4. Comprovante de matrícula no II Semestre de 2013; (  ) 5. 

Currículo acadêmico documentado.   

A AUSÊNCIA DE DOCUMENTO E/OU O PREENCHIMENTO INADEQUADO DESTE 

FORMULÁRIO IMPEDE A INSCRIÇÃO DO/A CANDIDATO/A 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARA PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA PRG 

 

Recebi de _________________________________________ os documentos para inscrição Nº 

________ totalizando ____ laudas, para a seleção de bolsista para mobilidade acadêmica 

nacional, através do Convênio ANDIFES/SANTANDER 2014. 

Nome do Servidor/bolsista da CPP/PRG: __________________________  

Data do recebimento: __/__/2014.  
 


