EDITAL DE SELEÇÃO PARA A BOLSA SANTANDER
GRADUAÇÃO – 2020/01

A Pró-Reitoria Acadêmica do UniCatólica – Centro Universitário Católica do
Tocantins faz saber que estão abertas as inscrições para seleção de e
graduação, vinculados a esta Instituição, para realização do Programa Bolsa
Santander Graduação promovido pelo Grupo Santander.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O UniCatólica é partícipe do PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER
GRADUAÇÃO, que tem como finalidade propiciar aos estudantes de graduação
da IES conveniada, prover apoio financeiro para que tenham a oportunidade de
dar continuidade aos estudos, incrementando a qualidade da formação
acadêmica. Este Edital visa à convocação de estudantes de graduação do
UNICATÓLICA interessados em uma bolsa-auxílio. Será contemplada 1 (uma)
bolsa para estudante de graduação, conforme os critérios abaixo-estabelecidos.
2. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
2.1. Possuir matrícula ativa durante todo o processo de seleção e também,
obrigatoriamente, durante o período de recebimento da bolsa em qualquer curso
de graduação do UniCatólica;
2.2. Ser residente e domiciliado em território nacional;
2.3. Ser brasileiro ou brasileira nato/a ou naturalizado/a;
2.4. Ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;
2.5. Não estar participando atualmente de nenhum Programa promovido pelo
Grupo Santander Universidades;
2.6. Ter Rendimento Acadêmico igual ou superior a 80%, (a ser comprovado por
equipe interna do UniCatólica via relatório do histórico escolar);
2.7. Não ter sofrido sanções disciplinares no UniCatólica;
2.8. Aceitar o disposto nos "Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do
Santander Universidades” e também todas as informações e requisitos da Bolsa,
disponíveis em:
https://www.becas-santander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020

3. BENEFÍCIO
3.1. O benefício terá duração de 12 (doze) meses;
3.2. Será disponibilizada 01 (uma) bolsa-auxílio;
3.3. O Santander se compromete a assumir os custos relativos à concessão do
total de 01 (uma) bolsa-auxílio para O acadêmico ou acadêmica de Graduação
indicado pelo UNICATÓLICA, sendo que, para a bolsa-auxílio o SANTANDER
pagará a quantia de R$300,00 (trezentos reais) por mês, durante o período de
12 (doze) meses ininterruptos.
3.4. O Banco Santander informa que todos acadêmicos inscritos pelo sítio
https://www.becas-santander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020 terão acesso a
um curso online gratuito de inglês pela English Live por 30 dias. O curso inclui:
teste de nivelamento, acesso a rede de alunos, uma aula interativa e certificado
a cada unidade concluída.
3.4.1 O Banco Santander informa também que ofertará 40 Bolsas Adicionais,
para ampla concorrência dos acadêmicos e acadêmicas de todas as Instituições
de Ensino Conveniadas ao Santander Bolsas no Brasil. A seleção dessas 40
Bolsas adicionais se dará exclusivamente pelo Banco Santander, que preconiza
os seguintes critérios de seleção:




Ter no mínimo 15 horas de acesso às aulas da plataforma English Live;
Ter realizado 1 aula de conversação em grupo: Aulas disponíveis todos
dias com início a cada 30 minutos – Duração: 45 minutos;
Critério de Desempate: Nota final a cada modulo/nível.

3.4.2 Tanto a seleção quanto a comunicação das 40 Bolsas adicionais se dará
exclusivamente pela equipe do Banco Santander
3.4.3 Os acadêmicos inscritos no programa, receberão um e-mail da English
Live com os detalhes para a Inscrição no Curso de Inglês. Caso o acadêmico ou
acadêmica não receba o e-mail, pode fazer sua inscrição para o Curso de Inglês
diretamente pelo link: https://englishlive.ef.com/pt-br/lp/os/santander-universidade/

4. DOCUMENTOS PARA CANDIDATURA
a) Preenchimento até 12 de Abril do Formulário de inscrição no sítio do
Santander Universidades, SANTANDER GRADUAÇÃO 1S 2020, disponível
em: https://www.becas-santander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020
É importante frisar que o candidato ou candidata deverá selecionar a opção
“UNICATÓLICA” no campo "Busca pela Universidade".
b) Caso requisitado pelo UniCatólica, apresentar declaração de renda familiar
(autenticada em Cartório/firma reconhecida) para autônomos; ou contracheque.
5. SELEÇÃO DOS CANDIDATO OU CANDIDATAS
5.1. Serão utilizados os critérios de classificação para obtenção da bolsa: Ao
rendimento acadêmico dos candidatos ou candidatas no UniCatólica, será
acrescido 10 pontos para cada projeto de iniciação científica realizado pelo
candidato ou candidata via Editais do UniCatólica, limitado a 20 pontos. E ainda
outros 10 pontos para cada projeto de extensão realizado por Edital do
UniCatólica, limitado a 20 pontos.
5.2. A nota final do candidato ou candidata será a somatória das notas acima.
Será indicado o candidato ou candidata que obtiver a maior nota e atender aos
critérios listados no item 2 deste Edital.
5.3. Em caso de empate, vencerá a candidatura que comprovar menor renda
familiar
6. RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO
O resultado da seleção da bolsa destinada ao UniCatólica será divulgado no sítio
desta IES. Caso o acadêmico ou acadêmica desista da bolsa, a partir da data de
divulgação do resultado, não será permitida a substituição da candidatura
contemplada.
A comunicação das 40 Bolsas adicionais, ofertadas diretamente pelo Banco
Santander para todas as IES a si conveniadas em todo território Brasileiro, se
dará exclusivamente pela equipe Santander Bolsas.
7. APÓS A SELEÇÃO
7.1. O acadêmico ou acadêmica contemplado/a deverá assinar o Termo de
Adesão ao Programa Santander, disponível em:
https://www.becas-santander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020

7.2. O acadêmico ou acadêmica contemplado/a deverá abrir uma conta no
Banco Santander.
7.3. O acadêmico ou acadêmica contemplado/a deve ler e atestar conhecimento
de todas as informações e requisitos da Bolsa, disponíveis em: https://www.becassantander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020)

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Casos omissos serão deliberados pela Pró-Reitoria Acadêmica do
UniCatólica.
8.2. As dúvidas poderão ser
Internacionalização do UniCatólica.
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