Secretaria Geral de Relações
Internacionais - SRInter

EDITAL SRInter nº 04/15

Programa da Fundação Botín para o Fortalecimento da Função
Pública na Iberoamérica – 2015
A Secretaria Geral de Relações Internacionais informa que estão abertas as
inscrições para seleção de estudantes de Graduação da UFSCar que pretendam
realizar um período de estudos de 08 semanas na Espanha para o segundo semestre
de 2015, conforme normas estabelecidas pelo Programa da Fundação Botín para o
Fortalecimento da Função Pública na Iberoamérica.
1) INFORMAÇÕES GERAIS
O ano de 2015 marca a sexta convocação do Programa da Fundação Botín para
o Fortalecimento da Função Pública na Iberoamérica – 2015. Todo ano, um número
de jovens estudantes são seleccionados(as) dentre os(as) melhores estudantes
iberoamericanos para participar deste programa, cujo trabalho contribuirá para o
fortalecimento das instituições da região, uma vez que o programa pretende
impulsionar o desenvolvimento da região por meio de uma rede de servidores
públicos com alta capacitação e verdadeiro compromisso com o interesse geral.
Os(As) candidatos(as) interessados(as) em participar do Edital das Becas
Fundación Botín deverão entregar a documentação solicitada na SRInter,
impreterivelmente até o dia 04/05/2015. A SRInter divulgará no dia 08/05/2015 a
relação dos selecionados no site: www.srinter.ufscar.br
Os(As) candidatos(as) selecionados(as) internamente pela UFSCar deverão
individualmente fazer a inscrição através do formulário online até o dia 12 de maio de
2015, cadastrando-se (com login e senha) no site. Importante: a inscrição e a
inserção da documentação no site serão de total responsabilidade do(a) candidato(a),
ficando a universidade somente encarregada de providenciar a carta de anuência do
reitor para os(as) candidatos(as) selecionados(as).
A Fundação Botín selecionará 32 candidatos(as) para participar do programa e
15 candidatos(as) como reserva. Todas as candidaturas serão analisadas por uma
comissão de seleção, formada por membros determinados pela Fundação Botín. A
lista com os(as) candidatos(as) selecionados(as) será publicada no site da Fundação
Botín (www.fundacionBotín.org) no dia 23 de junho de 2015. A Fundação Botín
notificará os(as) candidatos(as) e a universidade de origem do(a) estudante sobre a
sua seleção no programa.
O programa de formação começará no início do dia 06 de outubro na
Universidade de Brown (Universidad de Brown – EEUU), e continuará na Espanha
até o dia 18 de novembro, com encerramento no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas.

Todas as informações e o formulário para a inscrição de candidaturas estão
disponíveis no site da fundação: http://www.fundacionBotín.org/contenidosfortalecimiento/descripcion-del-programa.html
2) FINANCIAMENTO DO PROGRAMA
A Fundação Botín financiará os seguintes gastos: cobrirá os gastos de viagem
(passagens aéreas), manutenção, traslados durante as oito semanas do programa,
alojamento, seguro de saúde internacional e gastos com matrícula e taxas
acadêmicas dos(as) estudantes selecionados. A própria organização do programa
cuidará de todos os detalhes logísticos, por isso o(a) candidato(a) selecionado(a)
não receberá nenhuma quantia em dinheiro.
O Programa não cobrirá gastos com Vistos Consulares (o que ficará a cargo do(a)
estudante selecionado), nem com o traslado do(a) estudante de sua residência ao
aeroporto de saída e chegada em seu país.
Qualquer reagendamento de passagens aéreas não está coberto pela Fundação.
Não haverá cobertura médica superior às datas em que se desenvolve o programa.
OBS: A UFSCar fica isenta de oferecer qualquer tipo de financiamento aos(às)
candidatas.
3) REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA:
Os requisitos para a participação no programa que irá acontecer de 06 de
outubro a 18 de novembro de 2015 são:
 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.
 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;
 Ter a documentação aprovada pela UFSCar, a qual resultará na emissão de
carta de indicação assinada pelo Reitor da UFSCar.

4) DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NA UFSCar:
Os candidatos interessados deverão entregar na SRInter, impreterivelmente até o
dia 04/05/15, para avaliação os seguintes documentos:










Cópia do RG;
Cópia do passaporte (se o candidato já possuir);
Cópia do histórico escolar “sujo” (completo);
Carta de motivação com, no máximo, 500 palavras em português, detalhando o
motivo pelo qual deseja realizar o intercâmbio;
Carta, de próprio punho do(a) candidato(a), declarando que entendeu as
condições de financiamento do programa;
Formulário SRInter preenchido, presente no ANEXO 1;
Currículo Vitae documentado comprovando, caso houver, experiência e
participação em associações estudantis, políticas e sociais que tenham como
finalidade o desenvolvimento da sociedade através de políticas públicas e
experiência em práticas profissionais em instituições públicas;
Ofício do Coordenador do Curso de Origem, dando ciência à candidatura do(a)
estudante.

OBS: Somente para os(as) candidatos dos campi de Araras, Sorocaba e Lagoa do
Sino, os documentos poderão ser escaneados e enviados para o e-mail da SRInter
até às 17h do dia 04/05/15– srinter@ufscar.br ou cristina-srinter@ufscar.br .
5) DOCUMENTOS PARA
(CANDIDATO(A)):

INSCRIÇÃO

NO

SITE

DO

PROGRAMA

 Carta do Reitor, apresentando a candidatura do estudante (documento
obrigatório para a candidatura);
 Compromisso por parte da UFSCar para a realização das práticas em alguma
instituição pública do país, no encerramento do programa (não é um
documento obrigatório, mas o comitê de seleção do programa levará em
consideração na seleção final dos candidatos);
 Publicações do candidato (incluir o link ou submeter as publicações em PDF,
mas não é documento obrigatório);
 Inserção da URL, se o candidato tiver um blog pessoal (não é documento
obrigatório);
 Cópia do passaporte (se o candidato não tiver passaporte e for selecionado, o
mesmo deverá tramitar o passaporte em caráter de urgência, por isso o(a)
candidato(as) deve estar atento(a) às datas de tramitação de passaportes na
Polícia Federal);
 Fotografia tamanho passaporte, em GIF ou JPG;
 Certificados de nível de proficiência em inglês ou espanhol, se for brasileiro
(documentos não são obrigatórios, mas são altamente recomendáveis);
 Declaração do(a) candidato(a), seguindo o modelo do formulário (documento
obrigatório);

 Apresentação de um vídeo no YouTube, inserido como OCULTO (nem público
nem privado), de 1 (um) minuto de duração (máximo), respondendo a seguinte
pergunta: Si estuviera en su mano, ¿qué tres cosas cambiaría de su entorno y
cómo?.
6) CRONOGRAMA
DATAS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Abertura do processo de seleção
02 de março de 2015
Encerramentos das candidaturas online 12 de maio de 2015
Publicação dos candidatos no site
23 de junho de 2015
Início do programa
3 de outubro de 2015
Duração do programa
8 semanas
Término do programa
18 de novembro de 2015
Candidatos selecionados
32 participantes
Candidatos reserva
15 selecionados
Informações no Twitter
#becasBotín
http://becas.fundacionBotín.org/loginLink para inscrição
candidato.php
7) OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA:
Conteúdos do Programa: o programa consta de oito semanas de formação e seus
conteúdos docentes tratarão sobre as áreas de: Fundamentação política, jurídica e
histórica; Habilidades e competências políticas e de serviço público; Sociedade;
Economia; Fortalecimento institucional e Função Pública; Ética e filosofia política.
Projeto Grupal: no início do programa, o(a) estudante deverá desenvolver um projeto
em grupo de boas práticas que deverá defender em um Tribunal no encerramento do
programa.
Metodologia: exigente e intensiva, com dedicação completa durante todo o
programa, com avaliação contínua de cada participante. Ativa e participativa, com
uma combinação adequada de: aulas acadêmicas, palestras, oficina, seminários,
debates, trabalho supervisionado, trabalho em equipe, torneio de debates, coaching,
conferências, colóquios e debates. Os(As) participantes deverão apresentar e
defender no final do programa um projeto concreto e aplicável à realidade social do
momento de seu país ou da América Latina, de acordo com suas experiências ao
longo do programa.
Outras atividades: viagens culturais e acadêmicas nacionais e internacionais:
Caminho de Santiago de Compostela; visitas institucionais, empresariais e culturais;
treinamento outdoor; atividades esportivas; coaching personalizado.
IMPORTANTE:
A) Este edital não prevê recursos de nenhuma natureza.
B) O(A) candidato(a) deve estar ciente de que, se for selecionado(a),
provavelmente terá que cursar novamente as disciplinas pertencentes
ao segundo semestre de 2015, considerando o seu afastamento por um
período de 8 semanas.

