
 
 

 

15.08.2018  

Seleção  – processo no. 001-2018-2 

Bolsa de Auxílio – Intercâmbio no Exterior Santander Universidades Mundi-FPP 

 

Etapa – Screening dos inscritos no sistema Santander Mundi – n= 107 

Medicina n= 52 / Biomedicina n= 20 / Psicologia n= 17 / Enfermagem n= 09 / Farmácia n= 09 

08.08.2018  Término da seleção interna de alunos ( n= 05 / 01 por curso), após indicação de 

Coordenações de Cursos e Núcleo de Internacionalização: 

01 candidato por curso  n= 05 

Medicina: Marjorie Bertolino Mezzaroba  - IES: Miami Dade College - USA 

Biomedicina: Ellen Nathaly da Silva - IES: Univ. de Coimbra - Portugal 

Psicologia: Luisa Lopes Pereira – IES: Pontifícia Universidade Católica do Chile - Chile 

Farmácia: Robson Camilotti Slompo – IES: Univ. do Porto – Portugal 

Enfermagem: Tamires Elisa Gehr – IES: Che Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwiclung 

Gmbh - Alemanha 

 

Critério de Seleção (screening interno) 

a) Desempenho acadêmico 

b) Indicação de Coordenador / Docentes ( interno) 

c) Atividades extra-curriculares indicadas/pontuadas ( ex.: CV Lattes) 

d) Critérios de Elegibilidade do Setor/Departamento da Universidade Estrangeira 

escolhida (viabilidade  datas/exigências específicas/proficiência/período de estadia 

específico) 

e) Proficiência em idioma estrangeiro ( mesmo para IES cujo idioma seja o português  

critério de desempate) 

f) Adesão da área/curso com o curso de graduação da FPP 

g) Ser aluno(a) da FPP no ano (semestre)  em que a irá desenvolver atividades na IES 

estrangeira. 

15.08*  indicação do aluno(a) selecionado entre os cinco para ser inserido no sistema do SU 

Mundi (n= 01) 

22.08  Data limite para envio do termo de adesão do candidato(a) selecionado(a) 

29.08  Data limite para aprovação do termo de Adesão  

Setembro  Cerimônia de premiação ao Candidato(a) selecionado e aceito 

2019  1º. e/ou 2º. Semestre para início de atividades na IES estrangeira (o acadêmico (a) 

deverá indicar qual semestre irá dedicar-se ao período de estudos no exterior). 

 


