
DADOS GERAIS

Objetivos:

Favorecer  a  aprendizagem  da  língua  espanhola  para  universitários  brasileiros,  visando

complementar sua formação universitária.

Número de bolsas do programa

São oferecidas um total de 7 (sete) bolsas trimestrais para a realização de Cursos de Língua e de

Cultura Espanhola na Universidade de La Rioja o curso acadêmico 2023-2024.

Duracão do programa

A duração das bolsas concedidas será de um trimestre:

•30 Setembro 2023 – 14 Dezembro 2023

•9 Janeiro 2024 - 15 Março 2024

•2 abril 2024 – 7 Junho 2024

Valores econômicos do programa

As bolsas incluem:

• Um valor de 1.500 € (mil quinhentos euros). Para cobrir os gastos com a passagem aérea e

os  custos  de  manutenção durante  a  participação no curso. Os 1.500 €  se  receberão na

Espanha. 

Os  candidatos  selecionados  deverão  abrir  uma  conta  corrente  no  escritório  do  Banco

Santander, patrocinador do programa, na Universidade de La Rioja para receber a bolsa no

valor de 1.500€.

• custo total das taxas acadêmicas dos Cursos de Língua Espanhola da Universidade de La

Rioja  para  o  curso  trimestral.

O alojamento (sem manutenção)

• seguro saúde

Requisitos

• ter nacionalidade brasileira

• ser  estudante  de  uma  universidade  brasileira(bacharel,  licenciatura,  pós-graduação,

especialização, mestrado, doutorado,pós-doutorado) matriculado no momento do registro no

Edital de Bolsas.



Nota: a nota média é imprescindível para aceitação da solicitação.

• O estudante deve ser não-residente em Espanha.

Solicitações e Prazos

Formalização das solicitações:

O registro de candidaturas será apenas realizado online. Somente os candidatos pré-selecionados 

deverão enviar a documentação que lhes seja requisitada.

Os candidatos que desejem participar do presente Edital deverão registrar os seus dados na 

formulários de solicitação:

1.https://fundacion.unirioja.es/espanol_subsecciones/view/72   

2.https://app.becas-santander.com/es/program/es-becas-santander-idiomas-edital-de-bolsas-  

santander-ur 

É IMPRESCINDÍVEL SE INSCREVER NOS DOIS FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO.

Prazo de solicitação:

O Edital esterá aberto no período de 6 de fevereiro até 14 horas (hora espanhola) o dia 17 de março de 

2023.

Somente os pré-selecionados receberão comunicado sobre o processo. No dia 31 de março 

estudantes pré-selecionados serão informados sobre a documentação que deverão encaminhar para 

continuar na seleção.

Formulário de solicitação

A apresentação de uma solicitação para umas destas bolsas pressupõe, por parte do candidato, a 

aceitação expressa dos critérios e decisões que o Comitê de Seleção possa tomar diante a qualquer 

dúvida interpretativa sobre os requisitos e condições enunciadas no presente Edital.

O formulário de inscrição NÃO poderá ser MODIFICADO após o seu envio.

É IMPRESCINDÍVEL SE INSCREVER NOS DOIS FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO.

https://fundacion.unirioja.es/espanol_subsecciones/view/72
https://app.becas-santander.com/es/program/es-becas-santander-idiomas-edital-de-bolsas-santander-ur
https://app.becas-santander.com/es/program/es-becas-santander-idiomas-edital-de-bolsas-santander-ur


1.https://matriculaformacion.unirioja.es/edital/

2.https://app.becas-santander.com/es/program/es-becas-santander-idiomas-edital-de-bolsas-

santander-ur

Seleção

Critérios de seleção:

O Comitê de seleção avaliará os méritos acadêmicos dos candidatos, priorizando o Curriculum 

Vitae.

Comitê de seleção:

A seleção será realizada por uma comissão nomeada para este fim, formada por membros da 

Universidade de La Rioja e do Banco Santander.

Resolucão e Beneficiários

Resolucão

O presente Edital terá seus resultados a partir do dia 14 de julho de 2023. Os candidatos 

selecionados para cada uma das bolsas serão informados pessoalmente.

Os resultados não serão dados a conhecer publicamente.

Qualquer dúvida de interpretação deste Edital serão resolvidas pelo Comitê de Seleção. As medidas 

adotadas pelo Comitê de Seleção não serão cabíveis de recursos por parte dos solicitantes.

 

Beneficiários

•O aluno que renuncie a bolsa, uma vez concedida, deverá comunicar essa decisão por escrito à

Fundação da Universidade de La Rioja /Edital de Bolsas, Cursos de Espanhol.  

https://app.becas-santander.com/es/program/es-becas-santander-idiomas-edital-de-bolsas-santander-ur?category=LANGUAGE&track=search
https://app.becas-santander.com/es/program/es-becas-santander-idiomas-edital-de-bolsas-santander-ur?category=LANGUAGE&track=search
https://matriculaformacion.unirioja.es/edital/
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