
 

 

 

PROGRAMA DE BOLSAS IBERO AMERICANAS 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ESTUDANTES DA UVV-ES  

 

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas (edição 2019) contempla três alunos da UVV-

ES que possuam interesse em realizar um intercâmbio em um Universidade da América 

Latina.  

O valor da bolsa é de € 3.000,00. 

 

Foram disponibilizadas para a UVV-ES três (03) dessas bolsas para quem quer fazer o 

intercâmbio nos semestres 2020/1 ou 2020/2 e, para você, aluno de graduação da 

Instituição ser o dono de uma delas, fique atento ao caminho que deve seguir: 

 

Pré-Inscrição 
Até o dia 07/08/2019, o interessado precisa fazer uma pré-inscrição no site 

www.santanderuniversidades.com.br/bolsas. 

 

Inscrição 
Após a pré-inscrição no site, o aluno deve procurar a Assessoria Internacional da UVV-

ES, localizada no subsolo do prédio da reitoria, ao lado do prédio rosa, até o dia 

14/08/2019 com os seguintes documentos: 

 

a)      Comprovante de pré-inscrição impresso; 

d)      Comprovante impresso de depósito da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 

(basta realizar o depósito na conta corrente da UVV e trazer o comprovante):  

Banco Santander 

Ag: 3346 

13000309-0 

 

*A sua inscrição somente será confirmada com a entrega desses documentos na 

Assessoria Internacional 

 

 

Seleção 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/default.aspx
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwyb--08_MAhUGkpAKHZTXBjsQjRwIBw&url=http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgzvwAA/relatorio-2-9-1&psig=AFQjCNHRna6G-MwMvYjuz64zdMlDpAFDIQ&ust=1462974658994841


1ª fase  
O processo seletivo para as vagas será feito por meio de prova escrita de conhecimentos 

gerais e de espanhol, que será aplicada no dia 21/08/2019. 

 

 

2ª fase 

Os 10 primeiros colocados na prova escrita serão convidados a participar da segunda fase, 

que consiste em uma prova oral de espanhol, onde o aluno deve mostrar que consegue 

compreender a língua para se comunicar.  

Nesta segunda fase, o aluno deverá trazer seu histórico escolar, para demonstrar seu 

coeficiente como critério de desempate.  

 

Data da Segunda fase: 28\08\2019 

 

 

Dúvidas?  
Entre em contato com a Assessoria Internacional pelo e-mail delfina.salem@uvv.br ou 

pelo telefone 3421-2020. Ou, ainda, procure pessoalmente o setor, que fica no prédio da 

Reitoria, sede administrativa e funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. 


