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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ 

REITORIA 

COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS 

 

EDITAL Nº 003/2018 – CORIN/UFRRJ 

 

SELEÇÃO PÚBLICA 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL PARA 

ALUNOS DE GRADUAÇÃO - PROGRAMA ANDIFES/SANTANDER 2018 

 

A Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (CORIN) e a Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD), tornam público o processo seletivo que tem por objetivo a seleção de 

bolsistas de graduação para a participação no Programa ANDIFES/SANTANDER de mobilidade 

acadêmica nacional. Os estudantes selecionados poderão cursar disciplinas em outras Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) Brasileiras, exceto as situadas no Estado do Rio de Janeiro, 

durante o 2º período letivo de 2018. 

 

1. OBJETIVO   

 

1.1 Selecionar estudantes de cursos de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

– UFRRJ, regularmente matriculados para cursar disciplinas em outras Instituições Federais e 

Ensino Superior (IFES) brasileiras, que fazem parte do convênio ANDIFES de Mobilidade 

Acadêmica, exceto as situadas no Estado do Rio de Janeiro, incentivando o desenvolvimento 

acadêmico, científico, cultural, pessoal, etc. decorrentes do intercâmbio cultural e acadêmico. 

 

2. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Estar com a matrícula ativa e regular em qualquer curso de graduação na UFRRJ durante todo 

o processo de seleção e, obrigatoriamente, também durante todo o período de realização do 

Programa; 

 

2.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado e maior de 18 (dezoito) anos, na ocasião da mobilidade; 

 

2.3. É vedada a participação de alunos que já obtiveram algum tipo de financiamento para 

Programas de Mobilidade Nacional da UFRRJ e/ou parceiros. 

 

2.4. Para estudantes de Cursos com Coeficiente de Rendimento Médio (CRM) ≥ 6,0, serão 

elegíveis aqueles com Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) ≥ 6,5. Para estudantes de 

cursos com CRM < 6,0, serão elegíveis aqueles com CRA ≥ 5,0. Os valores de CRM por curso 

estão disponíveis em http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/coeficiente-de-rendimento-

medio/; 

 

http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/coeficiente-de-rendimento-medio/
http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/coeficiente-de-rendimento-medio/
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2.5. Ter percentual de integralização no curso de no mínimo vinte por cento (20%) e no máximo 

oitenta por cento (80%). 

 

3. DAS BOLSAS 

 

3.1. Serão disponibilizadas 05 (cinco) bolsas para os estudantes selecionados, por meio do 

Convênio ANDIFES/SANTANDER S.A., de acordo com este Edital; 

 

3.2. O valor total da bolsa será de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em cinco parcelas de 

R$ 600,00 (seiscentos reais) durante o 2º período letivo de 2018; 

 

3.3. A mobilidade será realizada obrigatoriamente no 2º período letivo de 2018; 

 

3.4. O pagamento de referida quantia será repassado pela ANDIFES diretamente ao beneficiário 

da bolsa, mediante crédito em conta corrente de sua titularidade e mantida, preferencialmente, no 

Banco Santander S.A., a ser indicada pelo aluno selecionado.  

 

3.5. Em caso de desistência, o aluno contemplado deverá devolver integralmente o valor recebido 

no prazo que for determinado pela CORIN. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. A inscrição será realizada de 02 a 18 de maio de 2018, na sala da Coordenadoria de Relações 

Internacionais e Interinstitucionais (CORIN), localizada no Campus Seropédica, Pavilhão Central 

(P1), 3º andar, sala 130, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h:30min às 11h:30min e das 

13h:30min às 16h:30min, mediante apresentação de envelope lacrado, contendo os seguintes 

documentos: 

 

a) formulário de inscrição (Anexo I) devidamente preenchido e assinado. O candidato deverá 

consultar as Universidades conveniadas para este Programa (Anexo II);  

 

b) currículo documentado (uma cópia) modelo Lattes (http://lattes.cnpq.br) junto com cópia 

simples dos documentos que comprovem a participação em atividades acadêmicas, caso possua: 

certificados de bolsas e premiações, participação/apresentações em eventos, publicações e outras 

atividades acadêmicas. 

 

c) declaração de matrícula atualizada obtida no Quiosque do Aluno;  

 

d) histórico escolar de graduação atualizado, obtido no Quiosque do Aluno; 

 

e) levantamento acadêmico, extraído do Quiosque do Aluno,  

 

 

4.2. O envelope lacrado com os documentos deverá ser entregue na sala da Coordenadoria de 

Relações Internacionais e Interinstitucionais (CORIN), conforme disposto no item 4.1. e deverá 

estar com o Formulário de Inscrição (Anexo I) colado do lado externo. No momento da entrega do 

envelope, o candidato receberá, como comprovante de realização da inscrição, a parte inferior da 

ficha; 

 

http://lattes.cnpq.br/
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4.3. Não haverá conferência do conteúdo do envelope no momento da inscrição, sendo o mesmo 

de inteira responsabilidade do candidato. 

  

 

5. OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO 

 

5.1. Consultar as Universidades conveniadas no Anexo II deste Edital. 

 

5.2. Verificar com a IFES de interesse o prazo para recebimento dos documentos de solicitação da 

Mobilidade Acadêmica para o 2º período letivo de 2018. 

 

5.3. O estudante deverá solicitar à IFES de destino os programas analíticos das disciplinas a serem 

cursadas durante o intercâmbio. 

 

5.4. É de responsabilidade dos alunos escolher universidades cujo calendário acadêmico seja 

aderente ao da UFRRJ. 

 

5.5. Verificar possibilidades de usufruir de alojamento, restaurante universitário, biblioteca 

universitária, entre outros na IFES de interesse. 

 

6. SELEÇÃO  

 

6.1. A seleção dos candidatos será realizada pela Comissão de Processo Seletivo composta por 

docentes de diversas áreas de conhecimento da Universidade, bem como representantes da 

PROGRAD e da CORIN; 

 

6.2. Para efeitos de classificação serão considerados os seguintes critérios (pontuação máxima 100 

pontos): 

 

a) Coeficiente de rendimento relativo (30 pontos); 

b) Bolsas de iniciação científica, tecnológica ou de extensão social, monitorias e prêmios 

acadêmicos (20 pontos);  

c) Publicações em periódicos científicos (20 pontos); 

d) Participação em eventos científicos com apresentação de trabalhos (15 pontos); 

e) Participação em diversas atividades, eventos, seminários, etc. (15pontos); 

 

6.3. Como critérios de desempate serão considerados o maior coeficiente de rendimento acadêmico 

relativo e, em segundo lugar, o tempo de participação em programas de iniciação científica, 

tecnológica ou de extensão social; 

 

6.4. A Comissão decidirá sobre a classificação dos selecionados, respeitando estritamente a 

pontuação obtida na seleção. 

 

7. REUNIÃO OBRIGATÓRIA DE ORIENTAÇÃO  

 

7.1. Os alunos selecionados deverão comparecer à reunião de orientação na CORIN, em data que 

será definida após a publicação dos resultados e devidamente comunicada aos selecionados. Em 

caso de ausência à reunião, o aluno deverá comparecer à CORIN, em até 48 horas, para justificar 

sua ausência e obter orientações. Após esse prazo, o candidato será eliminado do processo seletivo 

e será feita chamada de candidato classificado da lista de espera.  
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8. DESISTÊNCIAS  

 

8.1. O candidato que desistir da mobilidade deverá manifestar por escrito sua decisão antes da 

reunião obrigatória de orientação, sob pena de não participar de futuros editais.  

 

9. RECURSOS  

 

9.1. O candidato terá direito a apresentar recurso fundamentado à Comissão de Processo Seletivo, 

nos prazos estabelecidos no cronograma. Os recursos apresentados fora dos prazos e/ou sem 

fundamentação não serão considerados. Não serão aceitos, no momento do recurso, documentos 

que foram exigidos no processo de inscrição. O recurso deverá ser entregue pessoalmente na 

CORIN, em formulário específico (Anexo III). Não serão aceitos recursos em qualquer outro 

formato.  

 

10. COMUNICAÇÃO COM OS CANDIDATOS  

 

10.1. A divulgação dos resultados, bem como eventuais retificações, será feita no Portal da UFRRJ 

(www.ufrrj.br). A comunicação direta com o aluno será feita por e-mail, para o endereço eletrônico 

informado no Formulário de Inscrição. É de responsabilidade do aluno a indicação correta de seu 

endereço eletrônico. Caberá ao aluno acompanhar a divulgação das informações no Portal da 

UFRRJ durante todo o processo de seleção e mobilidade. As dúvidas e os pedidos de 

esclarecimento devem ser encaminhados, exclusivamente, por e-mail para o endereço eletrônico 

corin@ufrrj.br.  

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

11.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento; 

 

11.2. Serão eliminados os candidatos com documentação incompleta; 

 

11.3. Os alunos que não forem pré-selecionados podem resgatar os documentos utilizados para o 

processo seletivo até 29 de junho de 2018; após essa data, os documentos não retirados serão 

descartados; 

 

11.4. Todas as atividades realizadas no âmbito deste Programa pelos bolsistas não configurarão 

qualquer relação ou vínculo empregatício com o Santander e/ou universidades participantes do 

Programa. 

 

11.5. Aos solicitantes classificados que não atendam aos requisitos ou prazos estipulados no Edital, 

deve ficar claro que a Comissão de Processo Seletivo se reserva o direito de dar prosseguimento à 

chamada da lista de espera. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufrrj.br/
mailto:corin@ufrrj.br
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12. CRONOGRAMA  

 

Atividade prevista  Data/Período 

Lançamento do Edital 24/04/2018 

Inscrições 02/05 a 18/05/2018 

Seleção 21 a 23/05/2018 

Resultado preliminar 23/05/2018 

Prazo para interpor recursos 24/05/2018 

Resultado Final 25/05/2018 

 

  

 

 
Prof. José Luis Fernando Luque Alejos 

Coordenador de Relações Internacionais e Interinstitucionais  
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Curso: _______________________________________  Matrícula: _____________________ 

E-mail: _______________________________________ Telefone: ______________________ 

 

         Declaro que li e cumpro os requisitos do EDITAL nº 003/2018 – CORIN/UFRRJ  

referente ao PROGRAMA ANDIFES/SANTANDER DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

NACIONAL 2018/2. 

         Estou ciente e de acordo com as normas constantes no documento que é normal 

geral entre as partes e regula o referido processo seletivo.  

         Estou entregando os documentos solicitados para análise, ciente de que o 

funcionário da UFRRJ irá receber meu envelope, mas não irá conferir o conteúdo, sendo 

de minha inteira responsabilidade o conteúdo. 

          

  

Seropédica, ________ de ______________ de 2018. 

 

 

 

_______________________________________ 

                       (assinatura do candidato) 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS 

EDITAL Nº 003/2018 – CORIN/UFRRJ 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 

 

Data: ______________________ Visto UFRRJ: __________________________________ 
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ANEXO II 

Universidades Conveniadas Programa ANDIFES/SANTANDER – 2018/2º Semestre 

 

CEFET-MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

CEFET-RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

FURG - Fundação Universidade Federal do Rio Grande 

IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

UFABC - Universidade Federal do ABC 

UFAC - Universidade Federal do Acre 

UFAL - Universidade Federal de Alagoas 

UFAM - Universidade Federal do Amazonas 

UFBA - Universidade Federal da Bahia 

UFC - Universidade Federal do Ceará 

UFCA - Universidade Federal do Cariri 

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande 

UFCSPA - Fundação Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-árido 

UFES - Universidade Federal do Espírito Santo 

UFF - Universidade Federal Fluminense 

UFFS - Universidade Federal da Fronteiro Sul 

UFG - Universidade Federal do Goiás 

UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados 

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora 

UFLA - Universidade Federal de Lavras 

UFMA - Universidade Federal do Maranhão 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

UFMS - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

UFMT - Universidade Federal do Mato Grosso 

UFOB - Universidade Federal do Oeste da Bahia 

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto 
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UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará 

UFPA - Universidade Federal do Pará 

UFPB - Universidade Federal da Paraíba 

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 

UFPel - Universidade Federal de Pelotas 

UFPI - Universidade Federal do Piauí 

UFPR - Universidade Federal do Paraná 

UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia 

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco 

UFRR - Universidade Federal de Roraima 

UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

UFS - Universidade Federal de Sergipe 

UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia 

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 

UFSJ – Universidade Federal de São João Del Rei 

UFSM - Universidade Federal de Santa Maria 

UFT - Universidade Federal de Tocantins 

UFTM - Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

UFU - Universidade Federal de Uberlândia 

UFV - Universidade Federal de Viçosa 

UFVJM - Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri 

UnB - Universidade de Brasília 

UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas 

UNIFAP - Universidade Federal do Amapá 

UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá 
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UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo 

UNIFESSPA - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lufosonia Afro-Brasileira 

UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa 

UNIR - Universidade Federal de Rondônia 

UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco 

UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
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ANEXO III 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

À Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais – CORIN 

 

Prezados Senhores, 

 

Eu, __________________________________________________________, candidato(a) do 

processo seletivo para o Edital nº 003/2018 CORIN/UFRRJ - PROGRAMA 

ANDIFES/SANTANDER DE MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL 2018/2 de 

alunos de graduação da UFRRJ, CPF nº _______________________________, aluno(a) do curso 

de graduação ___________________________________ sob a matrícula nº 

______________________________ na UFRRJ, venho através deste apresentar o seguinte 

recurso: 

 

1) motivo do recurso (indique que item do Edital você considera que foi descumprido): 

________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2) justificativa fundamentada (diga por que você acha que o item foi descumprido): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3) solicitação (com base na justificativa acima, apresente o que você pretende que seja 

reconsiderado): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Seropédica, ______ de ______________________ de 2018. 

 


