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IMPORTANTE 
 

Declaro que estou ciente de que ao me inscrever neste Programa de Bolsas do 
Santander estou ciente e de acordo com os termos do programa. 
 
Declaro que sendo selecionado, ESTOU DISPONÍVEL para ficar um semestre fora 
do Brasil e nada me impede de aceitar a bolsa, tenho autorização dos meus pais e 
se estiver estagiando ou trabalhando, vou poder me ausentar pelo tempo do 
Intercâmbio. 
 
Declaro que estou ciente que sendo selecionado, vou obedecer às regras da minha 
instituição de ensino e do Programa de Intercambio para a qual fui selecionado.  
 
Declaro ainda estar ciente que sendo selecionado eu vou precisar: 

 Contatar meu coordenador do curso para formalizar os detalhes referente 
ao meu curso antes da viagem 

 

 Contatar Coordenação Acadêmica para liberação acadêmica 

 

 Contatar setor financeiro e o Setor de Programa Estudantil 
(FIES/PROUNI) para não deixar pendências 

 

 Contatar setor de Relações Internacionais para liberação da viagem 
(carta de admissão da IES estrangeira, contatos,etc ) 

 
 
 
 

Ciente, 
 

 ................... de.............2018 

 
 
 

Nome do Candidato: 
Matricula: 
Curso: 
Unidade: 
Telefone/Whatsapp: (   ) 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS  
 

 
1. Cópia da Inscrição – Site Santander 

 
2. Histórico Acadêmico – com média global  

 O Candidato entra no Portal do Aluno, na parte de “Declarações”, 
seleciona “Histórico Acadêmico”- O mesmo será disponibilizado em 
até 24 horas – É online e grátis 

 A outra opção é solicitar via CRA , informando que é para 
intercambio e será disponibilizado em até 72 horas - é pago  
 

3. Declaração de Vínculo  
 

4. Anexos – preenchidos e devidamente assinados 

 
5. Cópias de certificados de Cursos Extra-Curriculares 

 
6. Questionário (Respondido) 

 
7. 3 Fotos 3x4 

 

8. Carta de Recomendação do Professor (pode ser qualquer um dos seus 
professores e/ou coordenador do curso) 
 

9. Com os documentos acima, enviar para o Dept de Relações 
Internacionais: 
Presencial:   

Sala de Relações Internacionais 
UNINASSAU Graças, bloco C. 

(Ao lado da agência Santander) 
Rua Fernando Lopes 

Recife, PE 

 
Correios: 

Grupo Ser Educacional 
Relações Internacionais 

Av da Saudade, 254 – Santo Amaro 

50.100-200 Recife, PE 

 
Em caso de dúvida, contatar: 

 Núcleo de Relações Internacionais da sua unidade  

 Telefone: (81) 2121 5906 ou (81) 3412 6391  

 Whatsapp: (81)  9 8432-2307 

 Ramal:5906 ou 1016391  

 Email: relacoesinternacionais@sereducacional.com 

mailto:relacoesinternacionais@sereducacional.com
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                                      ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO  
 
 

1. NOME COMPLETO DO CANDIDATO: 
 

 ………………………………………………………………………………………………. 
 

 
2. FILIAÇÃO: 

 
Pai:.........................................................................................................................  
 
 
Mãe:.......................................................................................................................  

 
 

3. DATA  E LOCAL DE NASCIMENTO: ..................................................…….. 
 
…………………………………………………………………………………… 

 
 
4. R.G:................................................ÓRGÃO EMISSOR:  ........……………. 
 

DATA EXPEDIÇÃO: ……………………………….. 
 
5. C.P.F.:............................................................................. 
 

 

6. Dados bancários (CAMPO OBRIGATÓRIO*) 
 

    AGÊNCIA BANCO SANTANDER: ………………………………………. 

CONTA CORRENTE SANTANDER: …………………………………….. 
 

 

7. RESERVISTA:................................................................ 
 
  
8. TÍTULO DE ELEITOR:..................................................... 
            
SEÇÃO: ...................  ZONA:..........................  
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9. ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
..............................................................................................................................  

…...........................................................................................................................  

BAIRRO:............................................CIDADE:......................................................... 

UF:..............................              CEP: ................................................  

 
 

10. TELEFONES 
 

 Fixo : ……………………………………………………. 
 

 Celular/ Whatsapp: ……………………………………. 
 

 E-mail:........................................................................... 
 
 

11. DADOS PROFISSIONAIS ( se aplicável): 
 

NOME DA EMPRESA AONDE TRABALHA:......................................................... 
 
ENDEREÇO: 
............................................................................................................................... 
 
TELEFONE COMERCIAL: ............................................. 
 
E-MAIL DO TRABALHO:   .............................................. 
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          COMPROMISSO FINANCEIRO 
 
 

Estou ciente de que se for selecionado não posso ter pendências financeiras, 
que se houver algo em aberto, pendente, me comprometo a fazer a quitação 
financeira prévia dos meus estudos na minha 
faculdade..............................................................................................................(n
ome da sua unidade), pelo período de intercâmbio, tão logo seja aprovada a 
bolsa de estudos. 
 
 
 
 
 
….................................................................................................  
Local, Data  
 
 
 ..................................................................................................... 
Nome completo do aluno: 
 
 
…...................................................................................................  
Assinatura  
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 ANEXO II – QUESTIONÁRIO 

 

 
1- Ocorre uma discussão entre alguns de seus amigos, o que você costuma fazer: 

A) Procurar entender o que gerou a discussão e tenta acalmar os envolvidos. 

B) Deixa a discussão rolar naturalmente e fica assistindo.  

C) Fica nervoso (a) com a situação e não sabe o que fazer.  

D) Toma partido de um dos lados e começa a discutir também.  

 

2- Você está aguardando em uma fila a mais de 1 hora e nada de ser atendido, 

você então: 

A) Começa a comentar com as pessoas do lado incentivando-as a reclamarem  

B) Procura se informar com algum funcionário o motivo da demora do atendimento.  

C) Começa a discutir com os funcionários exigindo que eles atendam mais rápido, 

afinal você já está a muito tempo na fila.  

D) Desiste e vai embora, estressado (a)  

 

3- Você vai a um passeio turístico, onde a paisagem é belíssima e você anseia 

tirar uma linda self, porém ao olhar para o lado ver uma placa informando 

ser proibido tirar fotos no local, o que você faz: 

A) Finge que não viu a placa e tira a foto.   

B) Respeita o aviso e não tira a foto.  

C) Fica triste por ser proibido tirar foto e desiste do passeio.  

D) Procura saber o porquê de ser proibido, mas respeita o aviso do local.   

 

4- Você está viajando de avião e ocorre uma turbulência muito forte. O que você 

faz: 

A) Fica nervoso no seu acento e pensa que pode ocorrer um possível acidente.  

B) Nada, afinal você não é piloto.  

C) Chama a aeromoça ou comissário de bordo do avião para saber o que está 

ocorrendo.  

D) Se levanta nervoso e começa a grita: “vamos morrer”  

 

5-Diante de uma situação que te deixou com muita raiva, você costuma: 

A) Comunica calmamente que não gostou da situação e gostaria que não 

acontecesse novamente. 

B) Levanta o tom de voz para deixar logo claro que você não gostou da situação. 

C)  Finge que nada aconteceu e guarda o descontentamento pra si. 

D)  Já aconteceu de sair aos tapas devido uma situação que te deixou com muita 

raiva. 
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6- Você está viajando pelo intercambio, e recebe um telefonema urgente, 

informando que alguém que você gosta muito está muito doente, o que você 

faz: 

A) Corre para o aeroporto mais próximo e compra uma passagem de volta. 

B) Procura se informar com os funcionários do intercambio sobre os procedimentos 

necessários para sua volta. 

C) Não faz nada, afinal você não é médico e continua seu intercambio.  

E) Segue viagem, porém procura entrar sempre em contato para saber notícias da 

pessoa.  

 

7- Você costuma pensar na morte e considerá-la uma solução para os seus 

problemas? 

A) Nunca  

B) Às vezes  

C) Com frequência   

 

8- Você se hospedou em uma casa onde a convivência com a família não está 

sendo muito boa, o que você faz: 

A)  Logo se informar com os funcionários do intercambio se é possível trocar você de 

casa. 

B) Primeiro tenta conviver com a família e procurar entender o que está acontecendo, 

se não der certo, se informa com os funcionários do intercambio se é possível 

trocar sua locação.  

C) Simplesmente muda para um hotel sem dar satisfações. 

D) Continua mesmo se sentindo desconfortável e procura não passar muito tempo 

dentro da casa. 

E) Quer desistir do intercambio e voltar para seu país. 

 

9- Imagine que você está em um país onde existe uma lei cultural que proíbe o 

uso de roupas vermelhas, e você percebe que a maioria das suas roupas são 

vermelhas. O que você faz: 

A) Sai todo(a) de vermelho, afinal você é estrangeiro (a) e além disso:” não é 

obrigado (a) a nada!”. 

B) Não usa para evitar confusão.  

C) Não usa em respeito às leis e a cultura daquele país, mas procura se informar 

para sobre o motivo daquela lei.   

D) Evitar sair de casa.  

 

10- Numa escala de 0 a 10, o quanto você se acha uma pessoa sociável:  (____) 
11- Numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que possui de autocontrole: (____) 
12- Numa escala de 0 a 10, como você está se sentindo ultimamente? (_____) 
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13 -Por que você decidiu fazer o intercambio? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

14- Quais suas expectativas com relação ao intercambio? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

15- Você já passou muito tempo longe da sua família e amigos? Se sim, como 

você se sentiu? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

0bs: Esse questionário foi desenvolvido com objetivo de colher informações através das respostas dadas 

pelos indivíduos com intuito de avaliar o seu nível de controle emocional. Não poderá ser usado para fins de 

diagnóstico.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Nome: ____________________________________________________Idade:_____________ 
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ANEXO III 
 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO DO PROFESSOR 
 

 

 

 

Eu, professor ............................................................................................................. 
 

recomendo o aluno(a) ............................................................................................... 
 

que foi meu aluno na(s) disciplina(s) ........................................................................ 
 

e ................................................................................................................................ 
(Descrever outras atividades que foram realizadas sob tutoria deste professor) 

 
Para concorrer ao PROGRAMA BOLSAS IBERO AMERICANAS 

 SANTANDER UNIVERSIDADES. 
 

 

 

 

.................................................................. 
Assinatura Professor(a): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


