
 

                                                                       

 
Pró-Reitoria de Relações Internacionais (PROINTER) 

RESULTADO 

Programa Bolsas Ibero-Americanas para estudantes de graduação – edição 2018. 

Fortaleza, 22 de agosto de 2018. 

 

A Universidade Federal do Ceará (UFC), na condição de instituição de ensino superior conveniada 

ao Banco Santander (Brasil) S/A, divulga o resultado do processo seletivo realizado nos termos dos 

Princípios gerais dos programas de bolsas do Santander Universidades 

(http://www.prointer.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/principios-gerais-dos-programas-de-

bolsas.pdf) 

Os estudantes abaixo listados devem ler os princípios elencados no parágrafo anterior e comparecer 

à Pró-Reitoria de Relações Internacionais (PROINTER) portando o comprovante de conta 

corrente de titularidade do aluno selecionado aberta no SANTANDER, na modalidade 

“universitária” e, posteriormente, os outros documentos exigidos (verifique o item 10 do edital, 

intitulado CRONOGRAMA). 

No Edital – N° 13/2018, conforme o estabelecido no ANEXO I – PROGRAMA BOLSAS IBERO-

AMERICANAS, item VIII, dos Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander 

Universidades, o Santander disponibilizará os seguintes benefícios aos candidatos selecionados 

para participarem do Programa Acadêmico: 

◦ O SANTANDER se compromete a assumir os custos relativos à concessão do total de 04 (quatro)  

bolsa(s)-auxilio para os estudantes de graduação indicados pela IES, conforme estabelecido nos 

Princípios Gerais, sendo que, para cada bolsa-auxílio o SANTANDER pagará, em reais, a quantia 

de R$ 11.674,50 (onze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), 

correspondente a € 3.000,00 (três mil euros), 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 10/01/2018, não havendo alteração em função de eventual variação 

cambial. 

 

Observar o item 10. CRONOGRAMA do edital e entregar a comprovação de abertura de conta 

corrente no Santander Universidades e a data de assinatura do Termo de Adesão ao Programa. 

 

Este resultado refere-se aos alunos que estão aptos a receberem a referida bolsa de acordo com os 

critérios estabelecidos pela Universidade Federal do Ceará, presentes no Edital nº13/2018. 

 

http://www.prointer.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/principios-gerais-dos-programas-de-bolsas.pdf
http://www.prointer.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/principios-gerais-dos-programas-de-bolsas.pdf


IMPORTANTE: Faz-se necessário que os alunos selecionados procedam de acordo com a 

Mobilidade Acadêmica, ou seja, que acessem os sites das referidas universidades (observar as 

UNIVERSIDADES que estão no Edital nº13/2018) e efetuem suas candidaturas através dos 

formulários e documentos exigidos. 

As orientações para alunos da UFC em processo de mobilidade acadêmica estão disponíveis no 

link a seguir: http://www.prointer.ufc.br/pt/mobilidade-academica/estudantes-da-ufc-no-

exterior/estudantes-com-bolsas/ 

 

ESTUDANTES SELECIONADOS 

 

DÉBORA SAMILLE SARAIVA ALVES  – LETRAS/ESPANHOL 

LAÍS CAVALCANTE DO NASCIMENTO  – AGRONOMIA 

ANTONIA DALETE VIEIRA GOMES – LETRAS/ESPANHOL 

REBECA FREITAS FIUZA – ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

Fortaleza, 08 de outubro de 2018. 


