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EDITAL Nº 114/2022 

 
SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA 
TOP ESPAÑA SANTANDER UNIVERSIDADES 

 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do Magnífico 
Reitor, que estarão abertas as inscrições para a seleção de 01 (um) aluno a ser 
contemplado com bolsa de estudos para estudantes de graduação para o Programa TOP 
España Santander Universidades 2022.  
 
1. Características do Programa: 
 
O Programa TOP España Santander tem como objetivo possibilitar a mobilidade 
internacional de estudantes universitários, regularmente matriculados em instituições de 
ensino superior conveniadas ao Santander, como a PUC Minas, para a participação em 
curso de língua e cultura espanhola, a ser promovido pela Universidad de Salamanca. 

O curso tem a duração de 03 (três) semanas, com viagem prevista em 30/06/2023 (data 
pode sofrer alteração pelo Santander). A bolsa contemplará as despesas de passagem de 
ida e volta para a Espanha (Brasil-Espanha-Brasil), transporte entre cidade de origem até 
São Paulo (para distâncias acima de 150 km), 3 refeições diárias, hospedagem e um 
passeio cultural à cidade de Toledo em um dos finais de semana (data será definida pela 
Universidade de Salamanca e o Banco Santander).  

Observação: O Santander e a PUC Minas não se responsabilizam por despesas 
além das citadas acima. 

 
2. Pré-requisitos e Quantidade de Bolsas: 
 
São condições para a participação e recebimento da bolsa concedida, no âmbito do 
programa TOP Espanha Santander Universidades 2022:  
 

 Estar regularmente matriculado na PUC Minas em curso de graduação, presencial 
ou de ensino a distância (EAD), e ter integralizado, no momento da inscrição, no 
mínimo, 30% e, no máximo, 90% do currículo previsto para o seu curso; 

 Possuir histórico acadêmico do curso na PUC Minas com média geral igual ou 
superior a 80%; 

 Não ter nacionalidade espanhola; 

 Não ter participado de nenhum outro programa de mobilidade internacional 
promovido pelo Santander Universidades;  

 Estar, obrigatoriamente, inscrito no programa Top España, na plataforma de Bolsas 
do Santander: https://app.becas-santander.com/pt/program/bolsas-santander-
idiomas-santander-top-espana-2022  
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Na edição de 2022, a PUC Minas dispõe apenas de 01 (uma) bolsa para alunos de 
graduação regularmente matriculados. 

 
 
3. Inscrições: 
 
Os alunos interessados deverão providenciar os seguintes documentos, cujas cópias 
digitalizadas deverão ser encaminhadas para a SEPLAN/Assessoria de Relações 
Internacionais, através do e-mail seplansuporteri@pucminas.br, até às 23h59min, do dia 
31/01/2023, terça-feira: 
 

3.1 - cópia digitalizada do formulário preenchido, disponível, até o dia 31 de janeiro de 
2023, às 23h59min, no site do Santander Universidades (https://app.becas-
santander.com/pt/program/bolsas-santander-idiomas-santander-top-espana-
2022); 
 

3.2 - cópia digitalizada da declaração de matrícula, com média acadêmica 
(documento pode ser emitido pelo SGA); 

 
3.3 - cópia digitalizada da definição curricular (documento pode ser emitido pelo 

SGA); 
 
3.4 - cópia digitalizada do RG e CPF; 

 

3.5 - carta de motivação (.pdf) de, no máximo, 1 (uma) lauda, explicitando o motivo do 
interesse em participar do Programa; 

 

3.6 currículo descrevendo as atividades extracurriculares realizadas, em formato PDF. 
 

O aluno que não cumprir alguma das etapas anteriores ou que apresentar a 
documentação incompleta, incorreta, fraudulenta, ou fora do prazo, será 
automaticamente desclassificado do processo seletivo.  
 
A PUC Minas não se responsabiliza por nenhuma inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
 
4. Critérios de Seleção: 
 
O processo seletivo constará de 03 (três) etapas, como a seguir relacionado: 
 

1 – Análise dos documentos descritos no item 3, de caráter eliminatório;  
2 – Seleção, de caráter classificatório, realizada pela SEPLAN/Assessoria de 

Relações Internacionais, de 10 (dez) candidatos finalistas, sendo o(a) 
aluno(a) mais bem classificado(a) de cada Instituto ou Faculdade da PUC 
Minas: 

 

 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde - ICBS 

 Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais - ICEG 
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 Instituto de Ciências Exatas e Informática - ICEI 

 Instituto de Ciências Humanas - ICH 

 Instituto de Ciências Sociais - ICS 

 Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Resende Costa - IFTDJRC 

 Instituto Politécnico - IPUC 

 Faculdade de Comunicação e Artes - FCA 

 Faculdade de Psicologia - FAPSI 

 Faculdade Mineira de Direito – FMD 
 
O critério de classificação utilizado nessa etapa será a média geral acadêmica dos 
candidatos. Aqueles que possuírem a maior média geral acadêmica entre os demais 
concorrentes do seu respectivo Instituto/Faculdade seguirão para a próxima etapa. 
 
Critérios de desempate: recebimento de bolsa de estudos ou de assistência financeira na 
Universidade, percentual concluído do curso, envolvimento em atividades 
extracurriculares. 

 
3 – Entrevista com os 10 (dez) finalistas, de caráter classificatório. As entrevistas 
serão realizadas através de plataforma virtual (Microsoft Teams ou equivalente) e 
os dez alunos finalistas receberão um e-mail informando as instruções para a 
banca de seleção. 

 
Como foi disponibilizada apenas 01 (uma) bolsa para a PUC Minas, a 
SEPLAN/Assessoria de Relações Internacionais selecionará 01 (um) aluno a ser 
contemplado com a bolsa. 

  
5. Calendário: 
 

 Inscrições: até 31/01/2023 às 23h59min. 
o 1º Passo: Site do Santander: https://app.becas-

santander.com/pt/program/bolsas-santander-idiomas-santander-top-espana-

2022  

o 2º Passo: Envio da documentação: seplansuporteri@pucminas.br. 

 

 Divulgação do resultado parcial: até dia 03/02/2023. 
o O resultado parcial, dos 10 (dez) candidatos finalistas, será divulgado no site 

da Assessoria de Relações Internacionais, www.pucminas.br/ari, e os 

selecionados para a próxima etapa serão informados por e-mail.  

 

 Entrevistas: Entre 06/02/2023 a 08/02/2023. 
As bancas de entrevista serão realizadas por meio de plataforma on-line, como 
Microsoft Teams ou equivalente, e os 10 (dez) alunos classificados para essa 
etapa receberão as instruções de acesso, assim como a data e horário exatos da 
entrevista, via e-mail.   

 

 Divulgação do Resultado Final: 10/02/2023. 
o Local: Escritório da Assessoria de Relações Internacionais, Prédio 43, 6º 

Andar, sala 605, e www.pucminas.br/ari. 
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 Assinatura dos Termos de Adesão do Aluno(a) Selecionado(a): até o dia 

10/03/2023.  

o Local: Escritório da Assessoria de Relações Internacionais, Prédio 43, 6º 

Andar, sala 605. 

 

6. Desistência: 
 

 O estudante selecionado tem até 5 dias corridos (15/02/2023), a partir da data de 
divulgação do resultado final do processo seletivo para o intercâmbio, para desistir, 
sem qualquer ônus, mediante a entrega de uma declaração, assinada pelo próprio 
aluno, na SEPLAN/Assessoria de Relações Internacionais. 

 
6.1 Havendo desistência do(a) estudante selecionado(a) e havendo tempo hábil, de 

acordo com o calendário do Programa TOP España 2022, o(s) candidato(s) 
excedente(s) será(ão) convocado(s), por ordem de classificação, para ocupar a 
vaga remanescente. Caso seja convocado, o candidato excedente deverá atender 
ao estabelecido neste Edital. 

 
7. Desclassificação de aluno selecionado: 
 

 Caso o(a) aluno(a) selecionado não possa realizar o intercâmbio no período indicado, 
será desclassificado e substituído por outro candidato, conforme descrito no item 6.1, 
se houver tempo hábil, de acordo com o calendário do Programa. 

 
8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela SEPLAN/Assessoria de Relações 
Internacionais.  
 

 
Belo Horizonte, 20 de outubro de 2022. 

 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 
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