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EDITAL PROGRAD/ARI 08/2019

ADITIVO AO EDITAL PROGRAD/ARI 07/2019

PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER UN?VERSIDADES - EDIÇÃ0 2019

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio da Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) e da Assessoria de Relações Internacionais (ARI), considerando a
necessidade de alterar as informações referentes aos requisitos de aceite de
estudantes para o Instituto Politécnico de Coimbra/Portugal e para o Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas/Portugal, da tabela do item 7.1 , constante do item 7 -
Das Instituições Participantes do Edital PROGRADI/ARI 07/2019, publicado em 16 de
julho de 2C)19, que tornou público o edital de abertura de inscrições ao processo de
seleção de estudante de graduação para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas,
que visa a concessão de bolsa-auxílio de estudos, para realização de intercâmbio
acadêmico com duração de 06 (seis) meses, em universidades com as quais a UEL
possui Acordo de Intercâmbio,

Torna público que:

1. Na tabela do item 7.1, o Instituto Politécnico de Coimbra - Portugal não
apresenta requisito de aceite;

2. Na tabela do item 7.1, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas -
Portugal apresenta requisito de aceite exclusivo para estudantes do curso de
Serviço Social;

3. A tabela do item 7.1 passará a vigorar com a seguinte redação:
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Instituíção País Requisítos

Universidad Nacional de la Plata Argentína

Terem cumprido mais de 50% do curso. Exceto
alunos que tenham reprovaçâo em disciplinas que
ocasionem retenção na série Possuir nível da língua
padrâo.

Universidad Mayor Chile Nível Bl de Espanhol.

Tecnológico de Antioquia
Institución Universitaria

Colômbia Certificado de Espanhol Bl - entrevista virtual com o
centro de idiomas.

Universidad de la Costa-CUC Colômbia
Estudantes que finalizaram os 3 primeiros semestres.
Ter média acima de 70%.

Universidad Nacional de Colombia Colômbia Certificado de Proficiência em Espanhol.

Universidad de Salamanca Espanha

Demonstrar conhecimento suficiente na língua (Nâo
exige certificado).
Aplicaçâo exceto de alunos de Enfermagem,
Fisioterapia, Medicina e Odontologia.
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Universidade de Santiago de
Compostela

Espanha Nivel Bl de Espanhol.

Universidad de Vigo Espanha
Nâo exige certíficado de proficiência, mas
recomendado Bl de Espanhol, para aulas em
espanhol e B2 de Inglês, para aulas em inglês.

Universidad Pública de Navarra Espanha

Se as aulas forem em inglês, ter nível B2 de Inglês
(TOEFL, Cambridge, etc.), Se as aulas forem em
Espanhol, ter intermediário DELE B2, SAT 540-670,
etc.). Exclusivo para 1 estudante de Administração
e "I Estudante de Economia.

Universidad Autónoma de Yucatán México
Deverâo ter carga mínima de 70% da carga horária
semestral/anual créditos por semestre.

Universidad Autónoma de Sinaloa México
Deverâo ter cursado, ao menos, quatro semestres do
curso. Específico Bebê clínica.

Universidad Veracruzana México

Exceto estudantes do 1º e 2º ano letivo. Nivel B2 de

Espanhol. Ter completado, ao menos, quatro
semestres.

Instituto Politécnico de Coimbra Portugal

Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas Portugal Exclusivo para estudantes de Servíço Social.

Universidade da Beira Interior Portugal

Universidade de Coimbra Portugal
Exceto estudantes do último ano letivo e/ou que
tenham reprovado em disciplinas que ocasionem
retençâo na série.

Universidade do Algarve Portugal
Exceto estudantes do último ano letivo e/ou que
tenham reprovado em disciplinas que ocasionem
retençâo na série.

Universidade do Aveiro Portugal
Exceto estudantes do último ano letivo e/ou que
tenham reprovado em disciplinas que ocasionem
retençâo na série.

Universidade do Porto Portugal Exceto estudantes do último ano letivo.
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4. Os demais dispositivos e prazos permanecem inalterados.

Londrina, 06 de agosto de 2019.
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Prof. Dr. Fabio de Olíveira Pitta =)', Profa. Dra. Marta Regina Gimenez FavaroTiAssessor ARI Pró-Reitora de Graduação
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