
                                                                                                                          

 

 

 

EDITAL ARI - 02/2018 
 

ORIENTAÇÕES PARA PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATURAS AO PROGRAMA DE 

JOVENS LÍDERES IBERO-AMERICANOS  

XV ª EDIÇÃO 

 

 
1. O programa 

 
A Fundación Carolina e o Banco Santander estão organizando o Programa de Jovens Líderes Ibero-

Americanos (Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos), criado com o objetivo de reforçar os 

laços entre jovens formados que tenham o potencial de liderança nos seus países. O financiamento 

incluirá viagem a Madri da capital do país de origem (no caso dos latinoamericanos e portugueses) e da 

cidade de origem (no caso dos espanhóis), além do alojamento, manutenção e deslocamento durante o 

programa. 

 

 

2. O curso 

Os alunos selecionados serão convidados pela Fundación Carolina a participar de conferências, 

encontros e visitas, através de uma intensa agenda de imersão social na realidade espanhola e européia, 

entre os dias 23 de setembro e 5 de outubro de 2018, nas cidades de Madri, Santiago de Compostela, 

Bruxelas e Salamanca. 

 

3. (Pré-)seleção 

Salientamos que a seleção final será realizada pela Fundación Carolina, por meio da 

plataforma online. Entretanto, cada universidade poderá indicar somente 3 candidatos. Se 

forem apresentadas várias candidaturas, deverão pertencer a áreas de conhecimento diferentes. 

Os interessados em participar da seleção da Fundação Carolina devem ter a candidatura 

endossada por meio de carta assinada pelo Reitor da Universidade Estadual de Londrina - 

UEL. Essas indicações serão feitas pelo Gabinete da Reitoria diretamente à Fundación 

Carolina. Para tanto, é necessário que a seguinte documentação seja entregue na Assessoria de 

Relações Internacionais - ARI até às 17h50 do dia 7 de junho de 2018: 

 

3.1 Ficha de inscrição conforme formulário contido no Anexo. 

3.2 Carta dirigida à Reitoria da Universidade Estadual de Londrina informando os motivos para 

pleitear a candidatura à bolsa da Fundación Carolina/Santander Universidades 

3.3 Cópia do diploma de graduação com data posterior a 01/10/2015 

3.4 Cópia de documento de identidade 

3.5 Histórico escolar da graduação 

 

O resultado com os 3 candidatos a serem indicados pela UEL será publicado no site da ARI 

(www.uel.br/ari), a partir das 18h00 do dia 12 de junho de 2018. 

 

APENAS os candidatos indicados poderão inscrever-se na plataforma 

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4912/1 até o dia 16 de junho de 2018. 

  

  

4. Requisitos para candidatura na plataforma da Fundación Carolina 

 

Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos estabelecidos pela coordenação do 

http://www.uel.br/ari
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4912/1


                                                                                                                          

 

Programa: 
- Ter concluído a graduação depois de 1 de Outubro de 2015.  

- Não ter mais que 27 anos de idade.  

- Ter um histórico acadêmico extraordinário e habilidades sociais e de liderança. 

 

Por ocasião da candidatura online serão exigidos os seguintes documentos digitalizados: 
- Diploma de graduação autenticado (não é obrigatória a tradução para o espanhol)  

- Histórico escolar acadêmico autenticado (não é obrigatória a tradução para o espanhol)  

Se quaisquer desses documentos faltarem, a solicitação estará fora do processo de seleção.  

 

Os candidatos deverão, ainda responder às seguintes perguntas (em espanhol): 

 

a. O que é liderança para você? Quais são as principais qualidades que, no seu juízo, deve ter um 

líder? b. Que sugere e qual é para você, a importância dos conceitos de empreendedorismo e de 

inovação?  

 

Para qualquer dúvida ou consulta favor acessar o seguinte endereço eletrônico:  

lideresiberoamericanos_2018@fundacioncarolina.es  

 

5. Critérios 
 

A ARI realizará a pré-seleção das 3 candidaturas que poderão ser endossadas pelo Reitor da 

UEL. Os critérios de pré-seleção constituem na análise do histórico escolar e área de formação. 

Serão indicados os três candidatos com maior média geral acumulada no histórico escolar. 

Em caso de empate das três maiores médias entre candidatos com mesmo curso de graduação, 

serão indicados os candidatos subsequentes com a maior média aritmética acumulada no 

próximo curso distinto do primeiro colocado. 

A seleção final será feita pela Fundación Carolina. 

 

6. Calendário 

Candidatura para pré-seleção apresentada ÀRI  7 de junho de 2018 

Pré-Seleção 11 e 12 de junho de 2018  

Divulgação dos pré-selecionados 12 de junho de 2018 

Inscrição no site da Fundação Carolina Até 16 de junho de 2018. 

 

Qualquer alteração no cronograma será divulgada na página da ARI (www.uel.br/ari).   

 

7. Informações adicionais 

Os casos omissos serão dirimidos pela Assessoria de Relações Internacionais. 

 

Londrina, 24 de maio de 2018. 

 

 

 

Telma Nunes Gimenez 

Assessora de Relações Internacionais 

 

 

mailto:lideresiberoamericanos_2018@fundacioncarolina.es


                                                                                                                          

 

 

ANEXO I – EDITAL ARI  - 02/2018 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PRÉ-SELEÇÃO FUNDACIÓN CAROLINA  

 
1. DADOS PESSOAIS 

 

Nome Completo: 

Data de Nascimento:  

Endereço: 

 

 

Telefone: 

Celular: 

E-mail para contato: 

 

2. DADOS ACADÊMICOS 

 

Curso de Graduação: 

Data de conclusão da graduação:______/______/ ______ 

Média Aritmética acumulada no histórico escolar: ______ 

 

3. DADOS LINGUÍSTICOS 

 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS 

 

Preencha os campos abaixo usando: 1(avançado) – 2 (regular) – 3 (básico) 

 

Idioma: 

 

Leitura: 

 

Escrita: 

 

Fala: 

Idioma: 

 

Leitura: 

 

Escrita: 

 

Fala: 

Idioma: 

 

Leitura: 

 

Escrita: 

 

Fala: 
 

 

Declaro que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

Data : ___/___/___ 

 


