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CHAMADA 01/2016/PROCRI/UNIFAP, DE 27 DE ABRIL DE 2016. 

A Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais comunica a todos os acadêmicos 

desta IES que estão abertas as inscrições ao Programa de Bolsas Ibero-Americanas 

Santander 2016 para Estudantes dos cursos de Graduação da UNIFAP, mediante Convênio 

firmado entre o SANTANDER e a UNIFAP. 

 

1. DO PROGRAMA E DO OBJETIVO DO INTERCÂMBIO 

1.1 Na inscrição, o acadêmico participa de concurso de Bolsas Ibero-Americanas do 

SANTANDER para estudar em uma das Universidades/países: Argentina, Chile, Colômbia, 

Espanha, México, Peru, Portugal, Porto Rico e Uruguai. 

1.2. Cada aluno (a) contemplado (a) receberá a quantia de R$12.546,30 (doze mil, quinhentos e 

quarenta e seis reais e trinta centavos) correspondente a € 3.000,00 (três mil euros) cotação do 

valor de venda do Euro publicada pelo Banco Central do Brasil, R$4,1821, relativa à data de 

lançamento do PROGRAMA em 08/03/2016. 

1.3. O estudante irá cursar estudos de graduação ou licenciatura durante um semestre letivo, ou 

estudos de idiomas, cultura espanhola e programas e projetos de extensão universitária no 

período de, no mínimo, dois (02) meses de atividades acadêmicas (comprovadas) em uma 

das Universidades de destino listadas no link 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/bolsas-ibero-americanas.aspx 

 

II – DAS INSCRIÇÕES (1ª parte) 

1. O acadêmico deverá realizar sua inscrição online no site do Santander: FAÇA JÁ A SUA!! 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/bolsas-ibero-americanas.aspx 

2. Imprimir e/ou guardar em pasta (eletrônica) seu comprovante de Inscrição no Santander. 

3. Aguardar o lançamento do Edital da PROCRI (em breve!) para realizar a parte final (2ª parte) da 

inscrição que será por meio eletrônico, e será publicado na página http://www2.unifap.br/procri/  e 

no link http://www2.unifap.br/procri/editais-abertos/ (mais informações neste link). 

 

III – CALENDÁRIO  

INSCRIÇÃO NO SITE SANTANDER (1ª PARTE) 11/03 até 10/06/2016 às 23:59h 

INSCRIÇÃO NO SITE PROCRI (2ª PARTE/FINAL) EM BREVE! http://www2.unifap.br/procri  

 
Macapá, 27.04.2016 
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