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RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 10/SANTANDER UNIVERSIDADES/SINTER/2015 

 

Programa “Bolsas Ibero-Americanas para estudantes de Graduação Santander 

Universidades” 

 

O Secretário-adjunto de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições previstas na Portaria n.º 2296/2013/GR, de 6 de dezembro de 

2013, considerando o que dispõe o Programa “Bolsas Ibero-Americanas para estudantes de 

Graduação Santander Universidades” e tendo em vista a disponibilidade de vagas destinadas aos 

estudantes de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), retificar o cronograma 

do  Edital nº 10/2015/SINTER: 

Onde se lê:  

3 DAS INSCRIÇÕES 

 Inscrever-se no site da SINTER até o dia 15 de maio de 2015 

 

Leia-se: 

 

3 DAS INSCRIÇÕES 

 Inscrever-se no site da SINTER até o dia 17 de maio de 2015 

 

Onde se lê: 

 

3.3 É obrigatória a inscrição do estudante, no site do Santander (http://goo.gl/EobR6D), até o dia 10 

de maio de 2015. Caso o candidato se inscreva somente em um dos sites, a sua candidatura não será 

processada. 

 

Leia-se: 

 

3.3 É obrigatória a inscrição do estudante, no site do Santander (http://goo.gl/EobR6D), até o dia 17 

de maio de 2015. Caso o candidato se inscreva somente em um dos sites, a sua candidatura não será 

processada. 

 

http://goo.gl/EobR6D
http://goo.gl/EobR6D


Onde se lê: 

 

4.4 Os trâmites referentes a este Edital seguirão o seguinte cronograma: 

  

Inscrições no site do Santander (obrigatório, ver item 3.3) Até o dia 10 de maio 2015 

Inscrições no site da SINTER Entre os dias 04 e 15 de maio 

 

 

Leia-se: 

 

4.4 Os trâmites referentes a este Edital seguirão o seguinte cronograma: 

 

Inscrições no site do Santander (obrigatório, ver item 3.3) Até o dia 17 de maio 2015 

Inscrições no site da SINTER Entre os dias 04 e 15 de maio Entre os dias 04 e 17 de maio 

 

Demais condições permanecem inalteradas. 

 

 

 

 

 

AGUINALDO ROBERTO PINTO 

                                   


