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INFORMATIVO COI – PROGRAMA TOP ESPANHA SANTANDER 2020 

 
 
Informamos que o Santander Universidades, em abril 2020, devido ao crescente números de novos 
casos do novo Corona vírus no mundo, decidem em alterar o cronograma de atividades do 
programa TOP Espanha 2020. 

 
A fim de nos enquadrarmos no proposto pelo Santander Universidades, a COI por meio deste, 
decide em: 

 

1. Alterar o cronograma proposto no Documento Informativo – DI 13/2019, ao qual segue as 
datas estabelecidas em documento divulgado e o novo cronograma proposto. 

 
 
CRONOGRAMA ANTERIOR (datas não são mais válidas) 
 

 Atividade / evento Período / Data 

Atendimento pessoal na COI para esclarecimento de dúvidas, no horário das 9h 
até 18h 

De 20/01 a 13/04 

Período de inscrição   De 10/02 a 13/04  

Divulgação da lista das inscrições recebidas (página da COI) 14/04 

Divulgação da lista das inscrições deferidas (página da COI) 27/04 

Último dia para desistência do processo seletivo 30/04 

Divulgação do aluno selecionado Até 08/05 

Assinatura do Termo de Adesão pelo aluno selecionado 21 e 22/05 

Evento de embarque (data a ser definida pelo Santander Universidades) 29/06 

 

 
NOVO CRONOGRAMA DO PROGRAMA TOP ESPANHA 2020  
 

Atividade / evento Período / Data 

Atendimento pessoal na COI para esclarecimento de dúvidas, no horário das 9h 
até 18h 

Até 30/10/2020 

Período de inscrição   De 10/02/2020 a 
03/11/2020  

Divulgação da lista das inscrições recebidas (página da COI) 04/11 

Divulgação da lista das inscrições deferidas (página da COI) 16/11 

Último dia para desistência do processo seletivo 20/11 

Divulgação do aluno selecionado Até 23/11 

Assinatura do Termo de Adesão pelo aluno selecionado 07 e 08/12 

Evento de embarque (data a ser definida pelo Santander Universidades) Julho/21 

NOTA: Caso o aluno desista do processo seletivo após 20/11, ficará impedido de participar de 
outros processos seletivos de mobilidade acadêmica promovidos pela UPM. 
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2.    A COI passa a seguir as datas expostas no novo cronograma acima. Os demais itens do Edital 
DI-13/2019 publicado em nosso site, permanecem inalterados e é valido para esse processo 
de seleção.  

 

3. O resultado do processo seletivo será divulgado na página da COI até 23 de novembro de 
2020. 

 

NOTAS: 

I. O não comparecimento para assinatura do Termo de Adesão até às 18 horas nos dias 07 e 08 
de dezembro de 2020 implicará na desclassificação do candidato, sendo convocado o próximo 
candidato da lista geral de candidatos classificados; 

II. O candidato que desistir do PROGRAMA após a assinatura do Termo de Adesão ficará impedido 
de participar de quaisquer outros Programas de Mobilidade Acadêmica promovidos pela UPM; 

III. Os alunos que já aplicaram para o programa, deverão aguardar e seguir esse novo cronograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 


