
 

 

 

 

Avenida Pasteur, 296 – Urca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22.290-240 
+55 21 2542-4481 – www.unirio.br/relacoesinternacionais – cri@unirio.br 

 
 

ATA REFERENTE À SELEÇÃO DE ESTUDANTES NO EDITAL PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-

AMERICANAS PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 2018 – SANTANDER UNIVERSIDADES 

 

 

Reuniram-se, no dia 20 de setembro de 2018, às 14h, na sala da Coordenadoria de Relações Internacionais, 

representando a PROGRAD, o Professor Angelo Telesforo Malaquias; representando a PRAE, a Professora Mônica 

Valle de Carvalho; e, na qualidade de Presidente da Comissão, representando a CRI, a Professora Liliana Angel Vargas, 

para a seleção de quatro (4) estudantes de graduação da UNIRIO, inscritos conforme Edital de Bolsa de Mobilidade 

Acadêmica Internacional de Graduação – Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação 

Santander Universidades 2018, publicado na página da UNIRIO e da CRI. Foram recebidas na CRI um total de sessenta 

e nove (69) candidaturas, das quais sessenta e seis (66) foram deferidas e três (3) indeferidas por não terem sido enviadas 

no prazo estabelecido no item 3 do edital, sendo elas: Ana Luíza Abranches, Barbara Souza Agostino e Matheus Piccin 

Padilla. Dentre as sessenta e seis (66) deferidas, seis (6) foram eliminadas por serem inelegíveis, uma vez que não 

atenderem à alínea “c” do item 5 do edital. São elas: Beatriz de Oliveira Gomes, Camila Gomes Ribeiro, Gustavo José 

de Souza Kreispaine, Isabela de Albuquerque Ribeiro, Rafaela Marinho Mata e Sarah Sabat Pereira Leal Soares. A 

referida Comissão avaliou as sessenta (60) candidaturas restantes com base em todos os critérios estabelecidos no item 

sete (7) do Edital, sendo utilizado o coeficiente de rendimento, por se tratar de critério previsto no item 7.1, alínea “a”; 

em seguida, analisou-se a participação dos candidatos em projetos de pesquisa, extensão ou monitoria cadastrados na 

UNIRIO, obedecendo ao item 7.1, alínea “b”; posteriormente se verificou se os candidatos já haviam participado do 

programa de mobilidade acadêmica internacional da UNIRIO, em obediência ao item 7.1, alínea “c”; e, por fim, foi 

dada preferência a estudantes oriundos de cursos que não foram  contemplados em seleções anteriores do Programa de 

Bolsas Ibero-Americanas Estudantes de Graduação do Santander Universidades, no intuito de garantir a distribuição 

equitativa das bolsas, em cumprimento ao item 7.2 do referido edital. Diante de todo o exposto, foram selecionados os 

seguintes estudantes: Juliana Baptista Pereira, do curso de Ciências Sociais, Beatriz de Vasconcelos Santos, do curso de 

Administração Pública, Beatriz Jesus de Andrade Rosa, do curso de Ciência Política e Julia Maria de Souza dos Santos, 

do curso de Museologia. Esta Comissão informa que estão disponíveis na CRI, os documentos referentes à essa seleção.  

E eu, Liliana Angel Vargas, lavrei a presente Ata, e vai assinada por mim e pelos demais membros da comissão.  
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