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EDITAL Nº 001/2012 
 
 
A UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, pessoa jurídica de direito privado, entidade Mantenedora do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO e CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - ES, 
neste ato representada pelo seu Superintendente Prof. Dr. Pe. Christian de Paul de 
Barchifontaine, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital de inscrição e seleção 
de alunos e docentes interessados em participar do PROGRAMA TOP CHINA SANTANDER 
UNIVERSIDADES 2012, nos seguintes termos: 

 
I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1) O Programa promoverá a mobilidade internacional de estudantes e professores 

brasileiros para realização de cursos na China, cujo objetivo é potencializar as 
relações acadêmicas entre Brasil e China. 

2) O Programa beneficiará 100 (cem) pessoas, das quais 80 (oitenta) se configuram 
em bolsas para alunos de graduação e 20 (vinte) bolsas para professores. 
Serão 22 (vinte e duas) Universidades brasileiras participantes e 2 (duas) 
Universidades chinesas (Pequim e Shangai Jiao Tong), em 3 (três) semanas de 
estudos.   

 
 
II – DAS VAGAS 
 

1) O Programa disponibilizará à UNIÃO SOCIAL CAMILIANA: 
a) 4 (quatro) vagas para discentes e  
b) 1 (uma) vaga para docente.  
Concorrerão às vagas apenas o discente regularmente matriculado em curso de 
graduação e docentes em efetivo exercício de suas atividades no Centro Universitário 
São Camilo de São Paulo e do Centro Universitário São Camilo de Espírito Santo.  

 
 
III – DAS INSCRIÇÕES  
 

1) Para participar do processo seletivo, o interessado deverá, primeiramente, providenciar 
sua inscrição no site do Banco Santander, no período entre 17 a 30 de abril, cujo endereço 
eletrônico é: http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas 

 
2) Após efetuar sua inscrição pelo site do Santander, o interessado deverá reunir a 

documentação de comprovação dos requisitos exigidos, nos termos do item IV deste edital, bem 
como a comprovação de inscrição no site do Santander e entregar no Centro Universitário até o 
dia 30 de abril de 2012.  

 
 
IV – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
1) Para inscrever-se no processo seletivo, o candidato deverá preencher os seguintes 

requisitos, protocolando a comprovação na sua unidade de ensino até o dia 30 de abril de 
2012. 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
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a) Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação do Centro Universitário 
São Camilo; 

b) No caso do docente, estar no efetivo exercício de suas atividades nos Centros 
Universitários; 

c) Apresentar elevado grau de desempenho acadêmico ou no caso de docentes, na 
execução de suas atribuições; 

d) Fluência em Língua Inglesa (poderá ser realizada prova oral e/ou escrita); 
e) Boa comunicação interpessoal (poderá ser realizada entrevista); 
f) No ato da inscrição estar com o passaporte válido; 
g) Não ter participado de edições anteriores do Programa TOP CHINA; 
h) Responder a pergunta: “Por que eu gostaria de ser selecionado para participar deste 

programa?”.  

 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
 

1) O processo de seleção será realizado, conforme o cronograma estabelecido no item VI, 
consubstanciado na análise da documentação e entrevista. 
 

2) O resultado será divulgado no dia 16 de maio de 2011, nos Centros Universitários São 
Camilo.   

 
 
Vl – DO CRONOGRAMA 
 

1) O Programa Top China Santander obedecerá ao seguinte cronograma: 
a) De 17 a 30 de abril, prazo para inscrições no site do Santander, conforme endereço 

eletrônico indicado no item III deste edital; 
b) De 02 a 15 de maio: Processo seletivo (análise da documentação e entrevistas); 
c) Dia 16 de maio: Publicação do resultado do processo seletivo; 
d) Dia 17 e 18 de maio: Assinatura do Termo de Adesão pelos participantes 

selecionados; 
e) O período de estudos será de 05 a 27 de julho de 2012. 

 
 
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1) Os responsáveis pelo Programa Top China Santander arcarão com as despesas 
relativas às passagens aéreas, traslados, hospedagens, 3 (três) refeições diárias e seguro saúde 
internacional e vida. 
 
São Paulo, 16 de abril 2012. 
 

 
Prof. Dr. Pe. Christian de Paul de Barchifontaine 
Superintendente da União Social Camiliana 


