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“Fundação Botín” – Oportunidade de bolsa de estudos nos Estados 

Unidos e na Espanha 

 

Instituição de destino 

A Fundación Botín, que receberá os intercambistas, encontra-se na Espanha, nas cidades de 

Madrid e Santander. Selecionará 40 estudantes universitários de alto potencial para oferecer 

um programa intensivo de formação em Brown University (Estados Unidos), em Madrid e 

Santander (Espanha) e Brasil. 

Período de abrangência da bolsa 

O programa será realizado no período de 06 de outubro a 30 de novembro de 2014 (oito 

semanas). 

Conteúdo do Programa 

O programa consta de 8 semanas de formação, ministradas em Brown University, em Madrid, 

em Santander e no Brasil. O conteúdo contempla 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. 

(http://www.fundacionbotin.org/contenidos-del-programa-metodologia-y-actividades_fortalecimiento_becas-

fundacion-botin.htm) 

Benefícios Financeiros concedidos pela bolsa 

A Fundação Botín cobre todos os gastos de viagem, manutenção, traslados dentro do 

programa, alojamento, seguro médico e cursos ministrados. A Fundação é quem contrata 

todos os serviços e logística, portanto, o candidato não receberá nenhuma quantia em 

dinheiro. O gasto do aluno será com emissão de passaporte e vistos e com o traslado de sua 

cidade até o aeroporto de saída do país. (http://www.fundacionbotin.org/fechas-clave-

descargas-enlaces_becas-botin_fortalecimiento_becas-y-concursos.htm em “Preguntas 

frecuentes (pdf)”) 

Requisitos do Candidato 

 Idade entre 19 e 23 anos; 

 Haver cursado entre 50% e 75% dos seus estudos; 
* cursos de 10 semestres: 5°, 6° e 7° semestre  
* cursos de 8 semestres: 5° e 6° semestre 
* cursos de 6 semestres: 3° e 4° semestre 

 Assinar um compromisso voluntário pela universidade para a realização de 200 horas 
práticas em uma instituição pública, após o seu retorno, seu país; 

 A candidatura deverá ser avaliada pelo Departamento de Relações Internacionais do 
Uni-FACEF e posteriormente assinada pelo Reitor. 

 

Inscrição 

As inscrições a partir de 17 de março a 26 de maio de 2014.  

Através do link http://www.fundacionbotin.org/becas-botin-de-fortalecimiento-de-la-funcion-
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publica_becas-y-concursos.htm 

 

 
Passos importantes aos interessados: 

1. Entrar em contato com o departamento de Relações Internacionais do Uni-FACEF 
(Profa. Marinês Smith e Carol – Horário 8:00 às 14:00 - Telefone: 3713-4661); 

2. Fazer inscrição através do link acima; 
3. Anexar uma carta do reitor nomeando o aluno de acordo com o modelo em anexo no 

formulário; 
4. Anexar carta de compromisso entre a universidade para a realização das 200 horas de 

práticas em uma instituição pública; 
5. Anexar declaração de tempo cursado na universidade; 
6. Cópia do passaporte (em caso do aluno não ter passaporte e for classificado, pedir 

com carácter de urgência); 
7. Certificado de inglês e espanhol – este documento não é obrigatório, mas sim 

recomendado; 
8. Vídeo no YouTube, de forma oculta, de no máximo um minuto de duração constando: 

- Razões pelas quais a Fundação deve escolher o candidato; 
- Que conquistas foram obtidas em sua vida que podem demonstrar que você é a 
pessoa certa para este programa; 
- E se for escolhido, de que forma a sua experiência do programa contribuirá em 
beneficio de todos. 

 

Datas Importantes 

- Abertura do processo de seleção: 17 de março de 2014 

- Fechamento do processo de seleção 26 de maio de 2014 

- Publicação dos candidatos classificados na internet: 07 de julho de 2014 

- Começo do programa: 06 de outubro de 2014 

- Término do programa: 30 de novembro de 2014 

 

_____________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Marinês Santana Justo Smith  

Coordenadora de Planejamento, Desenvolvimento e Relações Internacionais  

Setor de Estágios - Secretária: Carolina Constantino Ambrosio 

Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF  

 

Fone: (16) 3713-4661 

Horário de Atendimento: 08h00 às 14h00 hrs.  
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