COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV DIREITO RIO)

A Coordenação de Relações Internacionais da FGV DIREITO RIO anuncia a abertura das inscrições do
Programa de Bolsas Top España Santander 2020, uma iniciativa pioneira no eixo de Mobilidade
Internacional.
O PROGRAMA:

O programa tem como objetivo propiciar aos alunos de graduação ou pós-graduação, e professores a
oportunidade de acesso a culturas estrangeiras por meio da mobilidade internacional, realizando curso na
renomada Universidad de Salamanca, potencializando as relações acadêmicas entre Brasil e Espanha.
A BOLSA TOP ESPAÑA SANTANDER INCLUI:







Passagem aérea ida-volta, trecho Brasil-Espanha
Alojamento estudantil com 3 refeições diárias;
Seguro saúde e de vida;
03 semanas de Curso de Espanhol com o material didático e certificado da Universidad de Salamanca;
Passeios culturais.
NÚMERO DE BOLSAS:

Serão disponibilizadas 2 bolsas para todas as escolas da Fundação Getulio Vargas (1 para aluno –
graduação ou pós-graduação e 1 para professor). Os selecionados serão escolhidos pela Pró-Reitoria da
Fundação Getulio Vargas.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO ALUNO:











O bolsista deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos;
Ser aluno da graduação da FGV DIREITO RIO, ou do mestrado;
O participante deverá estar regularmente matriculado durante todo o processo de seleção e
obrigatoriamente também durante todo o período de realização do programa;
Não ter participado ou ter sido aprovado em nenhum programa de mobilidade internacional
promovido pelo Grupo Santander. No caso de professor, a regra de participação em programa de
mobilidade do Santander Universidades não se aplica.
No ato da inscrição, o aluno já deve ter integralizado, no mínimo, 40% dos créditos obrigatórios
previstos em seu curso.
Possuir CR 7.0 no mínimo ou notas A e B;
Ter lido e aceitado os Princípios do Top España Santander Universidades. No caso do aluno desistir da
bolsa, a partir da data de divulgação, não será permitida a substituição do bolsista contemplado.
Aluno sem experiência nenhuma no exterior terá preferência a um aluno de qualificações/critérios
equivalentes, mas que já teve uma experiência no exterior.
Atender ao critério “condição socioeconômica desfavorável” do Programa Top España Santander
Alunos sem a inscrição no portal https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/topespana2020 não
serão aceitos no processo seletivo

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CANDIDATURA:
CANDITATURA DE ALUNOS:








Boletim escolar que apresente o CR;
Carta de motivação;
Apresentar o curriculum vitae. Participações em atividades extracurriculares tais como Empresa Júnior,
Entidades estudantis, Centro Acadêmico, trabalho voluntário, etc. serão levadas em consideração.
Carta de recomendação de um professor;
Entregar a documentação completa até o prazo final (não serão considerados válidos candidatos que
entregarem somente parte da documentação exigida);
Comprovante de inscrição feita no site (https://www.becas-santander.com/ptBR/program/topespana2020 ) do Santander Universidades até o dia 30/10 às 23h59 (Horário de
Brasília).
CANDITATURA DE PROFESSORES:





Carta de recomendação do Diretor da Escola;
Carta de motivação, em que indique sua posição na escola (por ex. Prof. Assistente/adjunto);
Quaisquer outras informações adicionais que julgar apropriadas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Não é obrigatório o conhecimento da língua espanhola, teremos uma prova de nivelamento de
espanhol e alocação dos bolsistas em turmas

Os documentos deverão ser enviados por e-mail para cri.direitorio@fgv.br ou entregues pessoalmente
na Sala 918 durante o horário de atendimento (9hs às 13hs e 14hs às 18hs). O prazo máximo para
entrega dos documentos é dia 23/09 às 18hs.
CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO:

Os alunos serão selecionados de acordo com seu desempenho acadêmico (C.R. ou nota final para o MSc). No
caso de empate, serão levadas em consideração a avaliação da carta de motivação e participação em atividades
extracurriculares.

PROCESSO DE SELEÇÃO:
O processo de seleção será dividido em duas etapas:
1. Cada escola poderá indicar no máximo 2 alunos e 2 professores dentre seus candidatos
usando os critérios de seleção determinados pela Pró-Reitoria;
2. A Pró-reitoria fará a escolha dos selecionados, sendo responsável pela comunicação final.

CRONOGRAMA 2020

Até 30 de outubro às 23h59- – Inscrição no site https://www.becas-santander.com/ptBR/program/topespana2020 (OBRIGATÓRIO)

23 de setembro – Prazo máximo para a entrega dos documentos (presencial ou por e-mail)
27 a 28 de abril – análise da documentação pela FGV DIREITO RIO
29 de abril – Divulgação de resultado preliminar
30 de abril – Encaminhamento da documentação dos candidatos selecionados à Pró-reitoria
06 de maio – Divulgação dos Resultados pela Pró-reitoria
29 de junho– Evento de embarque
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