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EDITAL Nº 3 - 2018, DE 12 DE JUNHO DE 2018 

PROGRAMA GLOBAL STUDY– NEWTON SEM FRONTEIRAS 

BOLSA SANTANDER MUNDI 2018 

1º SEMESTRE DE 2018 

 

O Centro Universitário Newton Paiva, 

por meio do Departamento de 

Relações Internacionais, no uso de 

suas competências e demais 

disposições legais, aprova e torna 

público o seguinte edital. 

 
  
1.    DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1.1 O Programa Global Study – Newton sem Fronteiras – SANTANDER MUNDI 

2018 tem por objetivo propiciar a complementação da formação acadêmica e cultural 

dos nossos alunos nas universidades estrangeiras parceiras, com vistas a promover a 

internacionalização da ciência, inovação e da tecnologia, estimulando estudos e 

pesquisas no exterior. 

  

1.2 O Programa tem como objetivo específico: 

  
I.   Estimular iniciativas de internacionalização;  

II.  Oferecer oportunidades de estudo aos alunos, bem como a possibilidade de 

estágio programado de pesquisa ou inovação tecnológica juntos as universidades 

parceiras e seus centros de pesquisa;  

III. Complementar a formação dos alunos, dando-lhes a oportunidade de vivenciar 

experiências educacionais e culturais voltadas para a qualidade, o 

empreendedorismo, a competitividade e inovação;  

IV.  Permitir a atualização de conhecimentos em grades curriculares diferenciadas, 

possibilitando o acesso dos alunos a instituições de qualidade, visando 

complementar sua formação técnico-científica;  
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V.  Possibilitar a formação com qualidade de uma força de trabalho técnico-científica 

altamente especializada.  

 

1.3 Este edital destina-se à seleção de alunos regularmente matriculados em curso 

de graduação da NEWTON para concessão de bolsas de mobilidade acadêmica 

internacional, no âmbito do Programa GLOBAL STUDY – NEWTON SEM FRONTEIRAS 

– SANTANDER MUNDI 2018, visando à realização de estudo nas Universidades 

parceiras da NEWTON e quando possível, estágio profissional e/ou científico 

tecnológico em instituições de ensino ou centros de pesquisa. 

 

Neste Edital é ofertada 1 bolsa (valores das bolsas no item 7) para os alunos da 

NEWTON, podendo ter como destino uma das universidades abaixo: 

 

Universidade de Lleida – Espanha: 

 

I. Graduação: Todas as Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Direito, 

Enfermagem, Fisioterapia e Medicina Veterinária. 

II. Teste de proficiência não é exigido 

III. Necessário conhecimento básico de Espanhol 

IV. Prazo de duração da mobilidade acadêmica: 6 (seis) meses com bolsa Santander 

Universidades, podendo ter a opção de ficar 12 (doze) meses máxima, caso o 

aluno possua disponibilidade financeira para a extensão de prazo. 

V. Idioma das aulas: Catalão, Espanhol e Inglês 

 

Instituto Politécnico da Guarda – Portugal: 

 

I. Graduação: Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Sistema da Informação, Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e 

Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo, Enfermagem e Farmácia. 

II. Teste de Proficiência não é exigido. 

III. Prazo de duração da modalidade acadêmica: 6 (seis) meses com bolsa do 

Santander Universidades, podendo ter a opção de ficar 12 (doze) meses máximo, 

caso o aluno possua disponibilidade financeira para a extensão do prazo. 

IV. Idioma das aulas: Português e Inglês. 
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1.4 O programa de bolsas é realizado em parceria com o Santander Universidades, 

porém o critério de seleção dos candidatos é realizado em parceria pelo DRI 

(Departamento de Relações Internacionais) da Newton. 

 

2. REQUISITOS DO CANDIDATO  

 

I. Ser maior de 18 anos; 

II. Ter se inscrito no processo seletivo através do site do Santander Universidades e 

maiores informações no site:  

(https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/santa

nder-mundi.aspx) ou aplicativo de celular SANTANDER UNIVERSIDADES; 

III. Ter se inscrito no processo seletivo interno da Newton 

(http://bit.ly/GSNewton_Santander_mundi2018) 

IV. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Newton e não possuir 

pendências financeiras; 

V. Estar cursando curso de graduação da Newton há pelo menos 01 (um) ano; 

VI. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho 

acadêmico segundo critérios da NEWTON, ou seja, possuir Média Geral do Aluno 

igual ou superior a 65 (sessenta e cinco), referente a média de cada aluno. Item 3 

deste edital; 

VII. Ter integralizado no mínimo 30% e, no máximo, 90% do currículo previsto para 

seu curso, no momento do início previsto da viagem de estudos, ou seja, estar 

entre o 3º semestre e o 9° semestre. 

VIII. Não ter sido contemplado com outras bolsas do programa Newton sem Fronteiras 

em anos e editais anteriores, como também do programa Ciências sem Fronteiras. 

  

2.1 O cumprimento dos requisitos acima mencionados não exime o candidato de 

atender a eventuais procedimentos adicionais de inscrição e seleção das universidades 

parceiras. 

 

OBS. 1: O candidato precisa necessariamente se inscrever em ambos os sites 

(Santander e Newton): 

 

 

 Santander:https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internaci

onais/Paginas/santander-mundi.aspx  

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/santander-mundi.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/santander-mundi.aspx
http://bit.ly/GSNewton_Santander_mundi2018
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/santander-mundi.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/santander-mundi.aspx
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 Newton sem Fronteiras: http://bit.ly/GSNewton_Santander_mundi2018 

 

 

2.2 O candidato que tem interesse em particular do programa Santander Mundi 2018 

deverá ter uma conta Santander Universitário ou abrir uma conta Santander 

Universitário, para que possa ser contemplado com o depósito da bolsa do programa. 

 

2.3 O aluno pode abrir a conta próxima ao prazo de envio da documentação para o 

Santander, datas se encontram no cronograma deste edital no item 9. 

 

3. MÉDIA GERAL 

 

Os alunos que tiverem interesse em participar do programa de mobilidade acadêmica 

Global Study – Newton sem Fronteiras – Santander Mundi, deverão possuir a Média 

Global Acadêmica igualou superior a 65 (sessenta e cinco). Não serão aceitos 

estudantes com a nota da Média Global menores que o solicitado, caso o aluno venha 

a se inscrever na plataforma, sua inscrição será negada.    

 

4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

O candidato deverá se inscrever no processo seletivo através da plataforma do 

Santander Universidades, por meio do site 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/santander-

mundi.aspx , inserindo os dados solicitados na plataforma: 

 

- Nome Completo; 

- CPF; 

- Celular; 

- E-mail; 

- Universidade de Origem (Selecionar Newton); 

- Curso; 

- Matricula (colocar seu RA); 

- País de Destino (colocar Portugal ou Espanha – a Newton possui parceria 

somente nesses países); 

http://bit.ly/GSNewton_Santander_mundi2018
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/santander-mundi.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/santander-mundi.aspx
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- Universidades de Destino (colocar Instituto Politécnico da Guarda – Portugal 

ou Universidade de Lleida – Espanha). Outras universidades NÃO serão 

contempladas. 

  

Após finalizar a inscrição na plataforma do Santander, os alunos deverão se 

inscrever no site do Programa Newton sem Fronteiras - 

http://bit.ly/GSNewton_Santander_mundi2018 , inserindo os seguintes documentos:  

 

 4.1.1 Currículum Vitae atualizado com as seguintes informações inseridas: 

 

I.   Dados Pessoais; 

II.  Histórico Profissional; 

III. Histórico de envolvimento acadêmico. Deve ser citada: participação em 

Programas de Iniciação Científica, Extensão, Monitoria, Premiações de Mérito 

Acadêmico como Maratonas, Workshops, envolvimento com Núcleos (ex: SMART 

CAMPUS, FABLAB, Clínicas, CEJU, CNE etc.) e participação em eventos 

representando a Newton; 

IV. Experiência com Inglês (Nível e Tempo), Espanhol (Nível e Tempo) e outros 

idiomas (Nível e Tempo); 

V. Certificado de Proficiência de Idioma em Inglês (TOEFL ou IELTS), Espanhol 

ou outros com a pontuação e validade. 

 

4.1.2. Vídeo Pitch – Vídeo de até 3 minutos, onde o candidato deverá explicar 

a motivação pessoal para ingressar na Universidade desejada. Para o Instituto 

Politécnico da Guarda, o vídeo deverá ser em Português. Para a Universidade de 

Lleida, o candidato pode optar por fazer o vídeo em Espanhol ou Catalão. Alunos 

que fizerem o vídeo em Português nos vídeos para as Universidades de Lleida, 

serão automaticamente desclassificados. O Vídeo Pitch deverá ser publicado 

no Youtube e o link deverá ser informado durante a inscrição: 

http://bit.ly/GSNewton_Santander_mundi2018. Modelos de vídeos pitch podem 

ser encontrados no site do Youtube, fazendo uma procura através de “Newton 

sem Fronteiras”. O Vídeo Pitch deve respeitar a regra do item 4.2. 

 

4.1.3. Cópia digitalizada do passaporte com validade superior a janeiro de 2020 

ou documentos que comprovem processo de emissão ou renovação do 

passaporte. O candidato deve inserir um link no formulário de inscrição para 

http://bit.ly/GSNewton_Santander_mundi2018
http://bit.ly/GSNewton_Santander_mundi2018
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acesso à cópia digitalizada. O candidato pode compartilhar um link do Google 

Drive, Dropbox, WeTransfer ou qualquer outra plataforma para download do 

arquivo. 

 

4.2 O Candidato poderá inscrever-se em apenas 1 universidade, podendo ser ela: 

 

- Instituto Politécnico da Guarda – Portugal ou 

- Universidade de Lleida 

 

4.3. A Newton não se responsabilizará por inscrições recebidas após o prazo 

determinado. 

 

4.4. Vistos e Passaportes: O processo de obtenção do visto para Espanha e Portugal 

podem demorar mais de 3 (três) meses. Por esse motivo, recomenda-se dar início no 

processo de solicitação de Passaporte, caso não o possua, ou renovação do mesmo, 

para evitar atrasos e constrangimentos futuros. 

 

A obtenção do passaporte não está vinculada à conquista de vaga neste edital.  

 

OBS. 1: Candidatos que se inscreverem na plataforma e tiverem a Nota de Média Global 

menor do que o indicado no item 3 serão automaticamente desclassificados, mesmo 

tendo realizado a inscrição.  

 

OBS. 2: Candidatos que querem participar do programa já devem ter o passaporte em 

mão com validade superior a janeiro de 2020. Poderá ser enviado via link de 

transferência no formulário de inscrição uma cópia digitalizada da Guia de Recolhimento 

da União – GRU e com a data do agendamento de atendimento na Polícia Federal, 

todos no mesmo documento em formato PDF, para os alunos que estão em processo 

de solicitação e renovação do passaporte.  

 

OBS. 3: Candidatos que não apresentarem cópia digitalizada do Passaporte ou 

documentos que comprovem processo de emissão ou renovação do passaporte 

serão automaticamente desclassificados do processo seletivo.  

 

OBS 4: Informações sobre obtenção de Passaporte Comum: 
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http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/documentacaonecessaria/documen tac ao-

para-passaporte-comum/documentacao-para-passaporte-comum 

 

5. ETAPAS DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 

 

5.1. Etapa 1 – Homologação pela Newton: caberá ao Departamento de Relações 

Internacionais a responsabilidade pela análise de homologação das inscrições até a 

data limite estabelecida no cronograma e validar, caso necessário, as informações 

apresentadas sobre os itens de I a V do item 2 – Requisitos do candidato. 

 

5.2. Etapa 2 – Pré-Seleção: a pré-seleção das candidaturas será realizada pela 

Newton, por meio de avaliação comparativa da Média Global do Aluno, análise do Vídeo 

Pitch, teste de idiomas da plataforma e cópia do passaporte com validade superior a 

janeiro de 2020 ou apresentação de documento que comprovem o processo de 

solicitação ou renovação de passaporte. 

 

5.3. Etapa 3 - Entrevistas: Os candidatos pré-selecionados serão convidados a 

participar de entrevista com a duração aproximada de 30 (trinta) minutos, onde será 

feita análise de perfil do candidato pela equipe de Departamento de Relações 

Internacionais (DRI). Para candidatos do Instituto Politécnico da Guarda, a entrevista 

será feita 100% em Português. Para candidatos da Universidade de Lleida, a entrevista 

será feita 75% em Espanhol e 25% em Inglês. 

A fase de entrevistas dos candidatos pré-selecionados será composta atendendo ao 

critério de no máximo 3 candidatos por vaga. 

 

5.4. Etapa 4 – Critério de Classificação: A classificação do candidato se dará pela: 

Média Global do Aluno, semestre no qual o candidato se encontra, Vídeo Pitch e 

Avaliação do Desempenho da Entrevista feita pela equipe do Departamento de 

Relações Internacionais da Newton. 

5.5. Etapa 5 – Aprovação dos Candidatos: os candidatos aprovados serão 

submetidos à apreciação da Diretoria da Newton que emitirá a decisão final sobre sua 

aprovação. A Diretoria da Newton poderá vetar a participação de candidatos inscritos 

no processo seletivo do programa em caso de rescisão do Termo de Parceria com a 

universidade parceira. 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/documentacaonecessaria/documen%20tac%20ao-para-passaporte-comum/documentacao-para-passaporte-comum
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/documentacaonecessaria/documen%20tac%20ao-para-passaporte-comum/documentacao-para-passaporte-comum
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5.6. Etapa 6 – Implementação de Bolsa: os aprovados receberão bolsas do programa 

Global Study - Newton sem Fronteiras – Santander Mundi no valor de 4.000 (quatro mil) 

euros, que deve ser destinadas às despesas como custo de taxa da universidade 

(quando aplicável), transporte, hospedagem e alimentação durante a estadia no 

exterior.  

 

5.7. Etapa 7 – Divulgação Resultado: será divulgado no site da Newton o nome do 

candidato pleiteado com a vaga de mobilidade acadêmica com a Universidade de 

destino selecionada. A bolsa a ser concedida será tratada em reunião presencial com o 

DRI Newton. 

 

6. RESULTADO DO JULGAMENTO 

 

6.1. A divulgação da pré-seleção e da aprovação ocorrerá pelo site da Newton 

www.newtonpava.br  

 

6.2. O aluno terá 5 (cinco) dias úteis para confirmar seu interesse na bolsa concedida. 

 

7. IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

 

7.1. Neste edital teremos 1 (uma) bolsa onde o programa Santander Universidades, irá 

conceder a quantia de € 4.000,00 (quatro mil euros), no valor unitário de R$ 15.566,00 

(quinze mil, quinhentos e sessenta e seis reais), mediante conversão efetuada com 

base na cotação do valor de venda do Euro publicada pelo Banco central do Brasil, R$ 

3,8915, relativa à data de lançamento do Programa Santander Universidades 

10/01/2018, não havendo alteração em função de eventual variação cambial. 

 

7.2. Este valor deve ser utilizado para despesas relacionadas a transporte, hospedagem 

e alimentação durante a estadia no exterior. 

 

OBS. 1: A bolsa tem o valor fixo de € 4.000,00 (quatro mil euros), ou seja R$ 15.566,00 

(quinze mil, quinhentos e sessenta e seis reais), eventuais despesas fora desse valor 

deverão ser custeadas pelo aluno. 

 

http://www.newtonpava.br/
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OBS. 2: Os candidatos terão até 5 dias após o anúncio do resultado. No caso de não 

aceitar a bolsa a qual foi concedida, a mesma será oferecida para os demais candidatos 

que ficarão na lista de espera.  

 

7.3. A fim de facilitar o acompanhamento do desempenho acadêmico do aluno pela 

Newton, o bolsista deverá enviar ao DRI – dri@newtonpaiva.br; cópia do documento 

que descreve as disciplinas e respectivas cargas horárias a serem cursadas em cada 

período acadêmico no exterior, ou seja Plano de Estudos, o mais breve possível, 

devidamente assinado. Caso não seja enviado, há o risco de não obter a revalidação 

dos créditos cursados no exterior. 

 

7.4. A aceitação da bolsa pelo aluno implica no seu compromisso de permanecer na 

Newton, quando do término da bolsa internacional, até o encerramento do curso de 

graduação. O bolsista deverá ressarcir à Newton todo o investimento feito, na 

eventualidade de ocorrência de desistência do curso após a implementação da bolsa, 

salvo em caso fortuito ou força maior, desde que previamente solicitado e aprovado pela 

Newton; ou na anulação do ato de concessão, por ação ou omissão dolosa ou culposa 

do bolsista.  

 

7.5. O bolsista deverá dedicar-se às atividades acadêmicas previstas e apresentar 

desempenho satisfatório durante a vigência da bolsa. O não cumprimento das atividades 

ou a apresentação de desempenho insatisfatório será passível de devolução do 

investimento feito pela Newton em sua formação internacional.  

 

7.6. As previsões de curtos de mobilidade para cada universidade destino se encontram 

no anexo I, onde elas podem sofrer variação cambial. 

 

7.7. A concessão da bolsa de estudos ao candidato selecionado estará condicionada 

ao aceite prévio em termo de compromisso. 

 

7.8. Durante o período da mobilidade acadêmica, o aluno fica isento de pagar as 

mensalidades da Newton como também da Universidade destino, devido acordo 

estabelecido entre ambas as partes. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO PARA VIAGEM  

 

mailto:dri@newtonpaiva.br
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8.1. O bolsista é responsável pela obtenção do passaporte na Polícia Federal, bem 

como do visto nas representações consulares do país destino. 

 

8.2. São responsabilidades exclusivas do próprio candidato as eventuais despesas com 

confecção e retirada de passaporte, exame médico, vacinas (caso necessário), 

obtenção de visto e tradução de documentos. 

 

9. CRONOGRAMA 

 

Período Atividade Prevista 

Junho/2018 
Lançamento da Chamada – Abertura das inscrições no site e app do 

Santander Universidades e no site da Newton. 

11/07/2018 
Encerramento das Inscrições no site do Santander Universidades e no site da 

Newton. 

12/07/2018 Homologação e pré-seleção dos candidatos. 

13 até 15/07/2018 Agendamento das entrevistas. 

16 até 20/07/2018 Entrevistas com os candidatos pré-selecionados. 

30/07/2018 
Resultado do aluno selecionado para a participação no Programa Global 

Study – Santander Universidades / Mundi 2018. 

02/08/2018 Aceitação da bolsa por parte do aluno. 

03 até 07/08/2018 Abertura da conta Santander Universitário pelo aluno selecionado. 

08/08/2018 Envio da aceitação do aluno selecionado para o Banco Santander pelo DRI. 

15/08/2018 Aprovação do aluno selecionado pelo Banco Santander. 

17/08/2018 Assinatura do aluno selecionado do Termo de Adesão da Bolsa Santander. 

22/08/2018 Data limite para o envio de termo de Adesão pelo DRI. 
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Setembro     

Dezembro 2019 

Processo de envio de documentação para a universidade destino, carta de 

aceite, termo de compromisso, reuniões, depósito do valor da bolsa pelo 

Banco Santander.  

Janeiro        

Fevereiro 2019 
Envio do aluno selecionado para a universidade de destino. 

 

OBS.: As datas de entrevista poderão sofrer alterações, que serão informadas por e-

mail e telefonema do DRI aos alunos. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Maiores dúvidas, entrar em contato com o DRI (Departamento de Relações 

Internacionais), através do e-mail dri@newtonpaiva.br ou no telefone (31) 3516-2513. 

 

 

 

Boa Sorte! 

Departamento de Relações Internacionais Newton 

Junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dri@newtonpaiva.br
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ANEXO I 

 

ESTINATIVA DE CUSTO DE MOBILIDADE POR UNIVERSIDADE/PAÍS 

 

Os valores sugeridos por mobilidade para cada universidade parceira não 

necessariamente terão cobertura total da bolsa Global Study – Santander Mundi 2018. 

O aluno selecionado pode vir a assumir totalmente ou parcialmente alguns cursos, de 

acordo com a verba do fundo para Mobilidade Acadêmicas Internacionais. 

 

Instituto Politécnico da Guarda – Portugal  

 

  NsF  GUARDA  Observações 

C
u

st
o

s 
M

en
sa

is
 

Auxílio Moradia (aluguel + 
contas de consumo) 

 €          200,00  
Valor Mensal. Sujeito a 
variação 

Bolsa Auxílio (alimentação + 
transporte + materiais) 

 €          160,00  
Valor Mensal. Sujeito a 
variação 

TOTAL MOEDA LOCAL:  €          360,00  
Valor Mensal. Sujeito a 
variação 

TOTAL EM REAIS:  R$      1.566,00  
Valor Mensal. Sujeito a 
variação 

C
u

st
o

s 
Ú

n
ic

o
s 

Transporte aéreo (passagem)  €      1.200,00  Sujeito a variação 

Translado (única vez - chegada 
ao destino) 

 €            35,00  Sujeito a variação 

Seguro Saúde 
  €                         

-     
Aluno pode optar pelo PB-4 
(Acordo Brasil/Portugal) 

Cheque Caução (moradia)  €          220,00  Devolvido no último mês.  

Documentação  €            60,00  Sujeito a variação 

TOTAL MOEDA LOCAL:  €      1.515,00  Sujeito a variação cambial  

TOTAL EM REAIS:  R$      6.590,25  Sujeito a variação cambial  

  

TOTAL GERAL  EURO – 6 
MESES 

 €      3.675,00 
Sujeito a variação. O valor do 
cheque caução é retornado 
ao final do período. 

TOTAL GERAL R$ - 6 MESES  €    15.986,25  Sujeito a variação cambial  

Cotação: 30/05/2018  €              4,35  Sujeito a variação cambial  
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  NsF  LLEIDA  Observações 

C
u
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 Auxílio Moradia (aluguel + 

contas de consumo) 
 €          200,00  Valor Mensal. Sujeito a variação 

Bolsa Auxílio (alimentação + 
transporte + materiais) 

 €          180,00  Valor Mensal. Sujeito a variação 

TOTAL MOEDA LOCAL:  €          380,00  Valor Mensal. Sujeito a variação 

TOTAL EM REAIS:  R$      1.653,00  Valor Mensal. Sujeito a variação 

C
u

st
o

s 
Ú

n
ic

o
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Transporte aéreo (passagem)  €      1.200,00  Sujeito a variação 

Translado (única vez - chegada 
ao destino) 

 €            35,00  Sujeito a variação 

Seguro Saúde  €            90,00  Sujeito a variação 

Cheque Caução (moradia)  €          220,00  Devolvido no último mês.  

Documentação  €            60,00  Sujeito a variação 

TOTAL MOEDA LOCAL:  €      1.605,00  Sujeito a variação cambial  

TOTAL EM REAIS:  R$      6.981,75  Sujeito a variação cambial  

  

TOTAL GERAL EURO – 6 MESES  €      3.885,00 
Sujeito a variação. O valor do 
cheque caução é retornado ao 
final do período. 

TOTAL GERAL R$ - 6 MESES  R$    16.899,75  Sujeito a variação cambial  

Cotação: 30/05/2018  €              4,35  Sujeito a variação cambial  

 

 

 

 


