
  

SELEÇÃO DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS SANTANDER EDIÇÃO 2019-2020 

 

RESULTADO DA PONTUAÇÃO APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E CONVOÇÃO 

PARA A FASE DE ENTREVISTAS 

 

Em conformidade com o Edital PROAC nº 07 de 29 de maio de 2019, a Coordenadoria de 

Internacionalização torna público a lista de relação dos alunos, em ordem de classificação provisória, 

após avaliação da documentação entregue nos termos do artigo 11 do supramencionado edital.  

 

Ficam CONVOCADOS todos os candidatos interessados e abaixo relacionados, para a participação das 

entrevistas conforme dispõe o artigo 15 do referido edital, que dispõe:  

 
Art. 15. Classificados os candidatos nos termos no art. 12, §1º, ficarão esses, habilitados para participar da 

etapa da entrevista. 

Parágrafo único. A etapa da entrevista tem por objetivo averiguar o perfil do candidato quanto ao seu 

potencial de adaptação a um país estrangeiro, seu envolvimento com o curso da Toledo Prudente, bem como 

dentre outras coisas verificar o potencial de aproveitamento da oportunidade da bolsa de estudo para sua 

formação.  

Art. 16. A entrevista será conduzida por comissão composta pelo Coordenador de Internacionalização e pela 

Psicopedagoga ambos da Toledo Prudente.  

§1º. A entrevista será pública e decorrerá nas dependências da Toledo Prudente em horário e local 

determinado pela Coordenadoria de Internacionalização por meio de publicação no Portal Toledo 

Universitário.  

§2º. A ordem sequencial da entrevista ocorrerá por sorteio dos candidatos presentes na sessão.  

§3º. O não comparecimento injustificado na sessão pública de entrevista implica na desclassificação do 

candidato no processo seletivo.   

§4º. Os examinadores deverão realizar as perguntas contidas no formulário único de questões para todos os 

candidatos, indistintamente, e ao final da sessão pública, o formulário deverá ser assinado pelos 

examinadores e pelo candidato.  

§5º. O formulário único de questões conterá 10 perguntas, valendo 1 ponto cada, e abrangerão temas acerca 

do comprometimento e postura do candidato durante e após o programa, características do candidato 

relacionadas ao seu perfil e que levem em consideração a assertividade, a pro-atividade, a convivência, a 

capacidade de lidar com problemas, sempre visualizando o contexto de convivência em outro país. 

§6º. Após a realização das perguntas contidas no formulário único, os examinadores emitirão parecer sobre 

suas impressões quanto ao desempenho do candidato atribuindo de nota entre 0 e 3 pontos. 

 

De tal sorte, as entrevistas ocorrerão, em sessão pública, entre 17h00 e 19h00 na Sala 55 (Sala de 

Projeção), respectivamente, nos dias 26 e 27 de agosto do corrente ano.  

 

Os alunos de direito, a princípio, serão avaliados no dia 26 (segunda-feira) e os demais alunos no dia 

27, terça-feira. 

 

Os alunos deverão entrar em contato na secretaria da EAA (3901-4004) para avisar qual o horário 

terão melhor disponibilidade. Outros horários podem ser autorizados desde que devidamente 

justificados pelos candidatos e devidamente autorizados pela Coordenação da Toledo 

Internacionalização.  

 

 

 



  

Classificação para os candidatos das vagas concedidas ao curso de direito, considerado o que dispõe o 

edital acima: 

 NOME CURSO D.A. Pontos N.R.F. Pontos Total  

1º Marcos Augusto Espinhosa 
Coladello 

Direito   8,2176 15,0 R$1.000,00 10,0 25,0 

2º Lívia de Assis Batista Direito  8,3365 15,0 R$2.357,14 8,0 23,0 

3º Gabriel D´Arce Pinheiro Dib Direito  9,0181 15,0 R$3.000,00 6,0 21,0 

 

 

 

Classificação para os candidatos das vagas concedidas aos demais cursos da Toledo Prudente, 

considerado o que dispõe o edital acima: 

 NOME CURSO D.A. Pontos N.R.F. Pontos Total  

1º Letícia Toni da Silva Arquitetura 
e Urbanismo 

8,4096 15,0 R$480,0 10,0 25,0 

2º Juliana Poschl Ishida Engenharia 
de Produção 

9,4555 15,0 R$1,500 8,0 23,0 

3º Arthur Ibanhes de Lima 
Brito 

Engenharia 
de Produção 

7,7864 10,0 R$4.786,08 6,0 16,0 

 

Presidente Prudente, 23 de agosto de 2019. 

 

À secretaria do Escritório de Apoio Acadêmico, 

Publique-se no Portal e no site da Toledo Prudente para conhecimento dos interessados.  

 

 

 
 
 
 
 

Luis Fernando Nogueira 
Coordenador da Toledo Internacionalização  


