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EDITAL Nº 002  /2020 

Seleçäo de candidatos para Bolsa na forma de Ajuda de Custos  em 2020/ 2º Semestre 
Programa de "BOLSA SANTANDER GRADUAÇÃO "  

 

 
A Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos do Centro Universitário Geraldo Di Biase – UGB/FERP, 

no uso de suas atribuições, torna pública a abertura do processo seletivo para o preenchimento de 

vagas para o Programa de Bolsas Santander Graduação, promovido  em parceria do UGB/FERP com 
Banco Santander, o qual se rege pelos convênios estabelecidos entre  as partes, bem como pelas 

normas e instruções do presente edital. 

 
 

1 Disposições Gerais 

 

1.1 O Programa tem como objetivo contribuir, através de apoio financeiro, com os  
estudantes do  ensino superior regularmente matriculados em qualquer curso de 

graduação  no UGB.  

1.2 Todos os inscritos terão direito a 30 dias de curso de Inglês on-line  gratuito pela English 

Live incluindo: teste de nivelamento, acesso a rede de alunos, 01 aula interativa 
agendada com professor nativo e certificado a cada unidade concluída. 

Parágrafo Único:  Os que tiverem melhor desempenho no curso poderão receber uma bolsa 

extra a critério do Santander. 
  

 

2 Das Bolsas 

2.1  Serão concedidas duas bolsas no valor  de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, durante o 
período de 12 (doze) meses ininterruptos ( Novembro/2020 a Outubro/2021).  

2.2  O valor é para livre utilização.  

2.3 A responsabilidade pelo pagamento da bolsa é do SANTANDER UNIVERSIDADES. A 

quantia referente a cada bolsa será repassada diretamente ao aluno de graduação 

participante, mediante crédito em conta corrente de sua titularidade e mantida no 
SANTANDER.  

 

 
3 Dos Requisitos para os Candidatos 

 

São requisitos para participação: 

3.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 (dezoito) anos, residente e  domici liado 
em território nacional;  

3.2 Ser e permanecer durante todo o período de realização do Programa como estudante 

do UGB regularmente matriculado em um dos cursos de graduação, ou áreas afins, 

contemplados neste Edital; 

3.3 Ter concluído o primeiro ano   do curso ( 1º e 2º períodos)  e não ser concluinte até julho 
de 2021;  
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3.4 Alunos oriundos de transferência de outra institução deverão ter integralizado pelo 
menos dois semestres do curso no UGB. 

 3.5 Ter excelência acadêmica verificada mediante o Coeficiente de Rendimento Acumulado.  

3.6 Apresentar baixa condição econômico-social (alunos com renda familiar bruta de até  2,5 

salários mínimos por pessoa);  

3.7 Ser correntista ativo do SANTANDER no ato da inscrição ou  abrir conta corrente 

universitária no Santander até a data de encerramento das inscrições.  
 

 

4 Das Responsabilidades 
 

4.1 Do aluno selecionado  

4.1.1 Permanecer regularmente matriculado e estudando por toda a duração do 

Programa;  

4.1.2 Cumprir com todas as condições e obrigações estabelecidas nos Princípios Gerais 

do Programa de Bolsas Santander Graduação – Edição 2020.2.  

4.1.3 Participar durante o período de recebimento da bolsa de um dos projetos 
definidos pela Pró Reitoria Acadêmica.  

 

4.2 Do UGB 

4.2.1 Realizar o processo de seleção interna de alunos para participarem do referido 

Programa; 

4.2.2  Cumprir com o disposto nas Regras Gerais do Programa;  

4.2.3 Realizar a divulgação do presente edital para os alunos, assim como do resultado 

da seleção. 

 

4.3 Do SANTANDER  

4.3.1 Pagar a bolsa de R$ 300,00 por um período ininterrupto de 12 meses.  
 

 

5 Critérios de  seleção dos candidatos 
 

5.1 Os critérios para seleção são respectivamente excelência acadêmica comprovada por 

meio do Coeficiente de Rendimento - CR e  renda familiar familiar bruta de até 2,5 

salários mínimos por pessoa; 

5.2 Dentre os inscritos serão chamados para apresentar comprovante de renda os que 
apresentarem os melhores CRs. Serão aceitos como comprovante de renda: 

5.2.1 Comprovante de renda familiar familiar bruta de até 2,5 salários mínimos por 

pessoa, a saber:  

 5.2.2 Para trabalhadores assalariados – cópia do último contracheque, ou da declaração 

do Imposto de Renda em 2019; 

 5.2.3 Aposentados e pensionistas – cópia do último comprovante de pagamento do 
benefício, ou da declaração do Imposto de Renda em 2019; 
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 5.2.4 Trabalhadores autônomos e profissionais liberais – cópia do contrato de prestação 
de serviço, onde vem especificado o valor do pagamento mensal, OU documento 

do imposto de renda 2019 OU o RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo) OU o 

DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos);  

5.2.5 o Estudantes sem renda – comprovar a renda familiar usando um dos documentos 
solicitados acima, referente ao responsável financeiro. 

5.3 Os alunos que não cumprirem com os pré-requisitos, serão automaticamente eliminados, 

e outros alunos serão contatados, seguindo o ranking de CR’s.  

5.4  Os candidatos assumem a responsabilidade de fornecer corretamente as informações 

requeridas por este edital. A não conformidade entre informações apresentadas e  as 
reais informações ensejará a desclassificação do candidato. 

Parágrafo Único: Havendo empate no CR o desempate se dará por critérios  na respectiva ordem:  

menor renda apresentada, maior integralização do curso e estudante mais velho.   
 

 

6 Inscrições e prazos 
 

6.1 Os procedimentos do  processo de inscrição são: 

6.1.1 Preenchimento do formulário de inscrição na  plataforma on-line https://www.becas-

santander.com/pt-BR/program/graduacao2s2020, onde deverá ler e aceitar as regras, 
condições e regulamentos dos Programas de Bolsas, especialmente o disposto nos 

“Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander Universidades”, responsabilizando -

se civil e criminalmente pela veracidade dos dados fornecidos, declarando que preenche(m) 
todos os requisitos.0 prazo para inscrições na plataforma se  encerra em 08 de setembro de 

2020, às 23h59 (horário de Brasília). 

6.1.2 Entrega do formulário de inscrição no UGB. Após realização do preenchimento do 

formulário de inscrição, na plataforma do Santander. O aluno deverá entregar 
uma cópia, no Centro de Atendimento dos campi, até o dia 10 de setembro de 

2020.  

6.2  Fazer o curso de Inglês on-line por 30 dias até 08/10. 

  
 

7 Da seleção 

 

7.1 Todo o processo seletivo será acompanhado pela Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos  
e por uma comissão designada para este fim. 

7.2 O processo seletivo será feito mediante os seguintes critérios:  

7.2.1 O coeficiente de rendimento acumulado ( ao longo do curso) do candidato; 

7.2.2 Menor renda familiar.  

 

§ 1º – A decisão da Comissão é soberana, cabendo analisar: a documentação, a trajetória acadêmica 
do aluno e seu  perfil  com foco no envolvimento com o curso e a instituição. Em caso de 

necessidade, poderá convocar o candidato para entrevista. 

 
 § 2º – Havendo empate de candidatos para a mesma vaga com base no CR, será selecionado o 

candidato que possuir a menor renda , contudo, caso persista o empate, será escolhido 
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aquele que estiver matriculado no período mais adiantado do curso e por fim,  o candidato 
mais velho.  

 

 7.3 Havendo empate no CR o desempate se dará por critérios  na respectiva ordem:  menor 
renda apresentada, maior integralização do curso e estudante mais velho. 

 

§ 3ºAs decisões da Comissão de Avaliação só serão homologadas pela Reitoria e não caberá recurso.  
 

8 Da desclassificação 

 
8.3 Será sumariamente desclassificado do processo seletivo o estudante que:  

8.3.1 Não atender ao disposto no Item 4;  

8.3.2 Não apresentar a documentação completa exigida para qualquer uma das etapas 

do presente Edital;  

8.3.3 Não respeitar os prazos descritos no presente Edital;  

8.3.4 Não atender aos critérios acadêmicos mínimos estabelecidos no presente Edital.  
 
9 Do cronograma 
 

DATA ATIVIDADE 

Maio  Divulgação do Edital  

Até 08/09/2020 
Data limite para realização da inscrição na Plataforma do Santander: 
https://www.becas-santander.com/pt  

Até 08/10 Curso de inglês on-line pela English Live 

Até 10/09 
Data limite para recebimento das inscrições, no Centro de Atendimento dos 
campi.  

Até 16/09 Análise das candidaturas  

17/09 Divulgação do resultado preliminar, na página do UGB/FERP, até às 18h.  

Até 25/09 
Os indicados deverão apresentar comprovação de Renda, no Centro de 
Atendimento dos campi,   conforme definido no edital  

30/09 Divulgação do resultado final, na página do UGB/FERP, até às 18h  

Até 06/10 Encerramento das indicações ao Santander 

Até 16/10  Aprovação da indicação pelo Santander 

Até 22/10 
Entrega do Termo de Adesão devidamente assinado  
Envio da documentação dos alunos selecionados ao Banco Santander 

Novembro/2020 
Início do pagamento da bolsa 
Definição do Projeto Acadêmico  a ser desenvolvido  

Outubro/2021 Término do pagamento da bolsa 

 
Volta Redonda, 18 de maio  de 2020. 

 
 

Elisa Alcantara 
Pró-Reitora de Assuntos Acadêmicos 


