08/05/15 – RESULTADO DA SELEÇÃO FUNDAÇÃO BOTÍN
A Comissão de Seleção da SRInter promoveu a análise da documentação dos
candidatos às bolsas da Fundação Botín adotando os critérios presentes no edital:
•

•
•

•

•

Ser universitário(a) (de qualquer área de conhecimento) de qualquer país da
América Latina – estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação da
UFSCar;
Ter idade entre 19 e 23 anos;
Ter integralizado, até o final do primeiro semestre de 2015, no mínimo 30% e
no máximo 90% dos créditos necessários para a conclusão do curso na
UFSCar (Somente poderão participar estudantes que estejam com vínculo com
a UFSCar (status “ativo cursando”) no momento da viagem (outubro de 2015),
ou seja, os(as) estudantes não poderão estar em status “trancado” ou
“afastado”, ou “colação de grau”, neste caso, no primeiro semestre de 2015);
Comprovante de proficiência em língua inglesa e/ou espanhola através de
certificados ou declarações expedidos por escolas de línguas que compreendam
o tempo de estudo dedicado às línguas, mencionando o conhecimento
equivalente a B1 para o espanhol e inglês (opcional).
Ter bom rendimento acadêmico: o(a) candidato(a) não poderá apresentar mais
do que 06 (seis) reprovações em seu histórico escolar, desde o início do curso, e
deve apresentar Média Ponderada Total igual ou superior a 6,5.

Dessa forma, os 07 (sete) candidatos selecionados (por ordem alfabética) são:
NOME DO CANDIDATO
Ana Helena Nallin Davinha
Ana Paula Aoki Gandur Khaled
Isabella Favero Fazani
Letícia Delponte Biffi
Lívia Stocco Pavarini
Patrícia Aparecida Monico
Ricardo Grazziano Golçalves

RA
552690
593095
572360
593184
593338
593168

CURSO DE GRADUAÇÃO
Bacharelado em Ciências Econômicas
Licenciatura em Educação Especial
Bacharelado em Turismo
Licenciatura em Educação Especial
Licenciatura em Educação Especial
Licenciatura em Educação Especial
Bacharelado em Gestão e Análise
564702
Ambiental

Os 07 (sete) candidatos selecionados serão indicados pela UFSCar, por meio de uma
Carta de Aval do Reitor, e os mesmos submeter-se-ão a uma segunda seleção, feita
pelo Comitê de Seleção, formado por membros da Fundación Botín, para participarem
do Curso de Formação em Serviço Público nos Estados Unidos e Espanha pelo
período de oito semanas.
Fica sob responsabilidade do(a) candidato(a) selecionado(a) a inserção de toda a
documentação exigida pela Fundação Botín no site de inscrição até o dia 12 de maio
de 2015. A UFSCar, portanto, não se responsabiliza se, por ventura, algum candidato
não respeitar os prazos da chamada da Fundação Botín.

A SRInter enviará por e-mail, até às 12h do dia 12 de maio de 2015 os seguintes
documentos para os candidatos:
•
•

Carta de Aval da candidatura, assinada pelo Reitor da UFSCar;
Carta de Compromisso da UFSCar para a realização das práticas
aprendidas, após o encerramento do programa.

OBS.: para os candidatos que ainda não possuem passaporte, favor observar os
trâmites da Polícia Federal pois, uma vez aceitos no programa, deverão providenciar o
passaporte com urgência.

