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Edital do Programa de Bolsas Santander Ibero-Americanas
Grupo Ftec/IBGEN/Uniftec
Perguntas Frequentes:
1) Quem pode participar do Programa de Bolsas de Intercâmbio Ibero-Americanas?
Resposta: Podem participar alunos regularmente matriculados em qualquer curso e unidade do
Grupo Ftec/IBGEN/Uniftec.
2) Quais são os requisitos para participar do Programa?
Resposta: Ter cursado com aprovação (obrigatoriamente) pelo menos 50% dos Créditos/Horas
do curso e não ter nenhuma reprovação, seja por avaliação ou frequência.
3) Qual o valor da Bolsa de Intercâmbio?
Resposta: O valor da bolsa é de 3 mil Euros, considerando a cotação da data de emissão do Edital
do Santander Universidades, valor que pode ser confirmado no Edital da Ftec/IBGEN/Uniftec.
4) Onde encontro o Edital da Ftec/IBGEN/Uniftec para este Programa de Bolsas?
Resposta: O edital está disponível no link: https://www.ftec.com.br/o-uniftec/relacoesinternacionais/
5) Quais são os quesitos de seleção dos alunos?
Resposta: Os quesitos de seleção são a Média (Score) da avaliação das disciplinas (Fase I) do
aluno no seu curso (atual) e o resultado da avaliação de Redação e Raciocínio LógicoMatemático (Fase II).
6) No site do Santander Universidades, no ato da Inscrição, preciso indicar em quais
Universidades pretendo realizar o Intercâmbio, está indicação é definitiva?
Resposta: Não, a indicação das Universidades no ato da inscrição é meramente ilustrativo e não
reflexo na escolha final de cada aluno.
7) Sendo selecionado, quando devo realizar o Intercâmbio?
Resposta: O aluno selecionado deve realizar o intercâmbio de um semestre letivo, no 1º
Semestre do ano seguinte a seleção.
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8) Como se dá a gestão do valor da Bolsa de Intercâmbio?
Resposta: O aluno selecionado receberá a bolsa de 3 mil Euros, com este valor deve providenciar
a compra das passagens (como julgar mais oportuno), seguro saúde (obrigatório), hospedagem
e alimentação.
9) O Valor da Bolsa é Suficiente para me manter no país de destino durante um semestre
letivo?
Resposta: É difícil ser preciso, pois cada pessoa faz a gestão do dinheiro de forma diferente,
tendo opções e prioridades diferentes, mas de maneira geral o valor normalmente é suficiente.
10) No retorno ao Brasil, depois do Intercâmbio, haverá uma prestação de contas?
Resposta: Não, não há prestação de contas, sendo que o valor a menor ou a maior que foi gasto
durante o intercâmbio, é de responsabilidade de cada aluno.
11) Sendo selecionado, quando receberei o valor da Bolsa de Intercâmbio?
Resposta: Logo após o processo de seleção, a relação de alunos selecionados é enviada ao
Santander Universidades, que em data a ser definida, fará o repasse ao aluno, via conta corrente
em uma agência do Santander (obrigatoriamente).
12) Fui selecionado e não tenho conta no Banco Santander, o que devo fazer?
Resposta: Todos os alunos selecionados, devem ter uma conta (pode ser Universitária) no banco
Santander, o que é quesito obrigatório para receber o valor da Bolsa de Intercâmbio.
13) Fui selecionado, como faço a inscrição nas Universidades em que pretendo realizar o
Intercâmbio?
Resposta: Após o processo de seleção os alunos terão todo suporte da área de Relações
Internacionais para realizar o processo de seleção nas Universidades nas quais pretende realizar
o Intercâmbio.
14) Em quantas Universidades posso/devo realizar a inscrição?
Resposta: Como o processo de inscrição depende de aprovação pela Universidade de destino,
recomendamos a inscrição em pelo menos duas Universidades, para que não haja risco de não
conseguir realizar o Intercâmbio.
15) Na Universidade de destino onde irei realizar o Intercâmbio, terei de pagar mensalidades?
Resposta: Não, se o aluno optar por uma Universidade que tenha cooperação com o Grupo
Uniftec (ver no site de Relações Internacionais), não haverá cobrança de mensalidade.

3
16) Se optar por uma Universidade que NÃO tenha cooperação com o Grupo Uniftec, terei de
pagar mensalidades?
Resposta: Cada Universidade tem suas regras de Intercâmbio, se não houver cooperação, pode
sim haver cobrança, mas esta informação tem de ser confirmada quando do processo de
inscrição.
17) Quem é o responsável pelo processo de inscrição nas Universidades, compra das
passagens, organização da Hospedagem e outros?
Resposta: O aluno (com apoio da área de Relações Internacionais) é o responsável por todos
processo que antecede o Intercâmbio, como contrapartida ao valor da Bolsa que estará
recebendo.
18) Não fui selecionado para receber a Bolsa de Intercâmbio, mesmo assim posso realizar o
Intercâmbio?
Resposta: Para os alunos que não foram selecionados, existe a possibilidade do que chamamos
“Bolsista Free Mover”. Este Aluno não recebe Bolsa, mas pode realizar o processo de inscrição
nas Universidades que tem cooperação com o Grupo Uniftec e não terá de pagar mensalidades
(confirmar esta informações, pois as regras são de cada Instituição) na Universidade de destino.
19) Desejo realizar um Intercâmbio, mas não tenho como ficar um Semestre letivo fora do
Brasil, quais minhas opções?
Resposta: Para alunos que pretendem realizar Intercâmbios mais curtos, fazer contato com a
Agência EGALI (agência oficial do Grupo Uniftec) pelo e-mail: caxiasdosul@egali.com.br ou pelo
fone (54) 3021-0434 e identificar-se como aluno do Grupo Uniftec, informando sua unidade.
20) Fiz a Leitura do Edital e das Perguntas Frequentes e mesmo assim tenho dúvidas de como
devo proceder?
Resposta: Entrar em contato pelo e-mail: internacional@acad.ftec.com.br e colocar sua dúvida
da forma mais clara possível.
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