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CONVOCATÓRIA PARA O PROGRAMA JOVENS LÍDERES IBERO-AMERICANOS 
 

A Fundação Carolina oferece oportunidade de participação para alunos graduados da 

UFSM no Programa Jovens Líderes Ibero-Americanos. O programa conta com bolsas de ajuda 

financeira, que cobrem a viagem da capital do país de origem a Madri, alojamento e manutenção 

ao longo do programa. A Secretaria de Apoio Internacional (SAI) indicará três nomes para 

participar da seleção do programa.  

O Programa Jovens Líderes Ibero-Americano objetiva reforçar os laços entre jovens 

formados, com potencial de liderança, para gerar redes de colaboração em suas futuras carreiras 

profissionais.  

Um seleto grupo de jovens latino-americanos, portugueses e espanhóis participará, entre 

os dias 25 de setembro e 09 de outubro, nas cidades de Madri, Sevilha e Alcalá de Henares, de 

conferências, encontros e visitas, com uma agenda de imersão social na realidade espanhola e 

europeia.  

As coordenações serão responsáveis por indicar alunos ou ex-alunos que queiram 

participar do programa e por encaminhar os nomes de seus indicados, até o próximo dia 24 de 

junho de 2016. Posteriormente, a SAI fará um ranqueamento e encaminhará os nomes dos três 

primeiros colocados. 

REQUISITOS: 

• Ter concluído o ensino superior depois de 1º de outubro de 2013; 

• Não ter mais que 27 anos de idade; 

• Ter um bom histórico acadêmico e possuir habilidades sociais e de liderança.  

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENVIADOS À SAI, COM AS INDICAÇÕES: 

• Documento de identidade; 

• Cópia do diploma de graduação; 

• Média Acumulada (documento emitido pelo DERCA).  

As indicações, juntamente com os documentos solicitados acima, devem ser enviados pelas 

coordenações à SAI pelo seguinte e-mail: sai@ufsm.br, especificando o assunto como “Indicação 

Programa Jovens Líderes Ibero-Americano”.  

 

CANDIDATOS SELECIONADOS 
 Os candidatos selecionados devem seguir os seguintes passos: 
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1. O candidato deve se candidatar online, clicando no seguinte link, onde estarão disponíveis 

todas as informações necessárias: 

http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=4063  

2. Se for NUEVO USUARIO (novo usuário), o candidato deverá clicar em SOLICITUD ONLINE 

(solicitação online) para preencher o registro online. A aplicação deve ser preenchida em 
espanhol. Se o candidato já concorreu a alguma das bolsas de estudo oferecidas pela Fundación 

Carolina, utilizará a mesma senha para se candidatar ao Programa de Jovens Líderes Ibero-

Americanos 2016. 

3. As seguintes documentações devem ser digitalizadas e encaminhadas no ato da candidatura 

online:  

• Diploma do curso de graduação (não precisa ser traduzido para o espanhol); 

• Histórico escolar autenticado pela universidade (não precisa ser traduzido para o 

espanhol).  

Se algum desses documentos faltar, a solicitação estará fora do processo de seleção.   

4. Perguntas associadas ao programa devem ser respondidas no registro online, em espanhol: 

• O que é liderança para você? Quais são as principais qualidades que, no seu juízo, deve 

ter um líder? 

• Que sugere e qual e para você a importância dos conceitos de empreendedorismo e de 

inovação?  

CALENDÁRIO 

24/06 Prazo para envio de indicações pelas coordenações da UFSM. 

30/06 Publicação do resultado. 

10/07 Data limite para candidatura online e envio de documentos por parte dos candidatos. 
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