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EDITAL PARA O PROGRAMA SANTANDER GRADUAÇÃO 2021 

 

O Magnífico Reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna 

público o edital de inscrição e pré-seleção de estudantes ao Programa Santander Graduação 2021. 

 

Este edital tem o objetivo de disciplinar a realização do Programa Santander Graduação 2021, iniciativa do Santander e de 

Instituições de Ensino Superior, especialmente, para proporcionar que alunos dos cursos de graduação da UNISINOS, com excelente 

e comprovado desempenho acadêmico e vulnerabilidade econômica e social, tenham facilidades para a manutenção dos seus 

estudos. 

 

A parceria consolidou-se por meio do convênio para a implantação do Programa Santander Graduação 2021, firmado entre a 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS e o Banco Santander (Brasil) S.A. 

 

Serão concedidas pelo Santander 15 (quinze) bolsas-auxílio para estudantes dos cursos de graduação da UNISINOS que 

apresentarem excelente e comprovado desempenho acadêmico, vulnerabilidade econômica e social, preencherem todos os 

requisitos previstos nesse Edital e forem selecionados no presente processo seletivo. Os benefícios da bolsa-auxílio estão descritos 

no item 9 deste Edital. 

 

O número de bolsas-auxilio ofertadas através do presente Edital poderá ser alterado, a qualquer momento, pelo SANTANDER ou nas 

hipóteses previstas no presente Edital ou e nos Princípios Gerais do Programa de Bolsas do Santander Universidades – Edição 2021 

(Anexo I), independentemente de aviso prévio. 

 

1. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

1.1. Documentação de inscrição completa, conforme item 2.2, dentro dos parâmetros e no prazo solicitado nesse Edital. Os 

alunos que não entregarem a documentação completa e no prazo solicitado terão sua inscrição automaticamente 

cancelada. 

1.2. Ser habilitado para a pratica de todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil (Lei n. 10.406/2002), 

ser residente e domiciliado no Brasil e ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

1.3. Estar regularmente matriculado, no primeiro semestre de 2021, em qualquer curso de graduação ofertado pela UNISINOS, 

seja na modalidade Presencial, Híbrida ou EAD. 

1.4. Manter o vínculo com a UNISINOS pelo período em que estiver recebendo a bolsa-auxílio. 

1.5. Apresentar renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 (um e meio) salários mínimos nacionais, por integrante do 

grupo familiar. 

1.5.1. Será considerado grupo familiar, nos termos desse edital, a unidade nuclear composta por uma ou mais 

pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas 

despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 
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1.6. Poderão participar do Programa Santander Graduação os alunos que se enquadram nos critérios estabelecidos nesse 

Edital, inclusive aqueles que são beneficiados em programas de auxílio financeiro nas Universidades ou em outros órgãos 

de fomento como (Ex: FIES, PROUNI, PraValer, etc.). 

1.7. Comprovar a matricula em atividades acadêmicas a cada semestre até o fim do programa e o recebimento da bolsa-

auxílio. 

1.8. Preencher todos os requisitos e cumprir integralmente todas as disposições constantes nos Princípios Gerais do Programa 

de Bolsas do Santander Universidades – Edição 2021, inserido no Anexo I, que passa a integrar, na integral, o presente 

Edital para todos os fins. 

 

2. INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS EXIGIDOS 

As inscrições para este Edital serão realizadas em duas etapas. Primeiro, o candidato deverá realizar sua inscrição online na 

Plataforma do Santander Universidades pelo: https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/graduacao2021 até o dia 

11/04/2021. 

 

Após a inscrição na Plataforma, o candidato deverá realizar o envio da documentação solicitada no item 2.2, no Portal de Inscrições 

da UNISINOS, disponível no link http://www.unisinos.br/minha-unisinos/aluno/bolsas-e-financiamentos, opção Bolsas e 

Financiamentos, até às 23h59 do dia 12/04/2021. 

 

2.1. PERÍODO: de 27/03 a 11/04/2021 na Plataforma do Santander Universidades; de 19/03 a 12/04/2021 no Portal de 

Inscrições da UNISINOS, no link http://www.unisinos.br/minha-unisinos/aluno/bolsas-e-financiamentos, opção Bolsas e 

Financiamentos. 

 

2.2. DOCUMENTOS: 

O candidato deverá encaminhar as versões digitais dos seguintes documentos no momento de sua inscrição na UNISINOS: 

1) Confirmação de inscrição realizada junto ao Programa Santander Graduação 2021 recebida por e-mail1; 

2) Comprovante de matrícula do primeiro semestre de 2021, emitido via portal Minha UNISINOS. 

3) Documentos que comprovem condição de vulnerabilidade econômica e social, de acordo com uma das opções listadas 

abaixo2: 

a) Para comprovação de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 (um e meio) salários mínimos 

nacionais, por integrante do grupo familiar, é necessário a entrega de todos dos documentos listados abaixo: 

i) Documentos do candidato e integrantes do grupo familiar: 

(1) Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos os membros do grupo familiar de 14 a 65 anos, exceto os 

civilmente incapazes; 

ii) Comprovantes de estado civil do candidato e dos integrantes do grupo familiar: 

(1) Se solteira(o), Certidão de Nascimento; 

                                                 

1 O formulário está disponível para preenchimento no site do Santander Universidades: https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/graduacao2021. 

https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/graduacao2021
https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/graduacao2021
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(2) Se casada(o), Certidão de Casamento; 

(3) Se viúva(o), Certidão de Óbito do cônjuge/companheiro; 

(4) Se União Estável, Escritura Pública; 

iii) Comprovante de moradia: 

(1) Apresentar conta de água ou luz atualizado, de pelo menos um integrante do grupo familiar, ou do 

candidato, caso resida sozinho. 

iv) Carteira de trabalho de todos os integrantes do grupo familiar (independente de situação profissional: aposentado, 

desempregado, autônomo ou funcionário público): 

(1) Páginas de foto, qualificação civil, último contrato de trabalho registrado e próxima página em branco; 

(2) No caso de não possuir o documento ou de extravio, deverá apresentar declaração informando a situação, 

além do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) (acessar o site https://servicos.inss.gov.br (Meu 

INSS, Central de serviços na internet e escolha um dos serviços, clique em login e faça seu cadastro para 

gerar o código de validação; em seguida, é realizada uma breve conferência de dados pela Central 135)); 

v) Comprovante de rendimentos do candidato e dos demais integrantes do grupo familiar: 

(1) Se assalariado com renda fixa: contracheque do último mês; 

(2) Se assalariado com renda variável: contracheque dos últimos 3 meses; 

(3) Se autônomo ou trabalho informal: declaração com a média de recebimento dos últimos 6 meses; 

(4) Se aposentado, pensionista ou segurado: comprovante de recebimento de aposentadoria, pensão ou 

benefício do último mês (extrato retirado no site da Previdência http://www.previdencia.gov.br/), com a 

devida identificação do beneficiário; 

(5) Se diretor/sócio de empresa: Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE) ou PRÓ-

LABORES com os rendimentos dos últimos três meses; 

(6) Se agricultor ou produtor rural: declaração do Sindicato Rural informando os rendimentos recebidos nos 

últimos três meses e/ou DIRPJ; 

(7) Se receber pensão alimentícia: comprovantes de recebimento dos últimos três meses (extratos bancários ou 

recibos assinados), ou declaração registrada em cartório no caso de acordo verbal. Caso possua no grupo 

familiar algum integrante que tenha direito de receber pensão e não está recebendo, o estudante (ou 

responsável) deverá apresentar declaração explicando a situação; 

(8) Se estagiário ou bolsista remunerado: contrato de estágio atual constando o período do estágio e o valor da 

remuneração e comprovante atual (contracheque ou extrato bancário), se houver; 

vi) Declaração de Imposto de Renda do candidato e do grupo familiar: 

(1) Declaração de imposto de renda completa referente ao último exercício fiscal, acompanhada do recibo de 

entrega. 

vii) Candidatos menores de 24 anos: 

                                                                                                                                                                    

2 Salientamos que a Universidade poderá solicitar quaisquer outros documentos que julgar necessários à comprovação das informações prestadas pelo 
candidato, inclusive fora do período de inscrições. 

https://servicos.inss.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
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IMPORTANTE: É obrigatório a entrega de todos os documentos dos pais quando o candidato for menor de 

24 anos. 

(1) Se o candidato não residir com os pais:  para o candidato menor de 24 anos e os pais não constarem como 

integrantes do seu grupo familiar (salvo nos casos em que o candidato possuir união estável), o mesmo 

deverá obrigatoriamente entregar uma declaração informando o motivo pelo qual não reside com seus pais. 

(2) Se os pais do candidato forem separados/divorciados: deverá ser entregue os comprovantes de separação 

ou divórcio judicial. Em caso de separação não judicial, apresentar declaração, sob as penas de lei, pelos 

cônjuges, juntamente com comprovante de residência de ambos. 

3. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

Serão selecionados os 15 alunos que entregarem todos os documentos na forma e no prazo previsto nesse Edital e que atenderem a 

todos os requisitos previstos nesse Edital e nos Princípios Gerais do Programa de Bolsas do Santander Universidades – Edição 2021 

(Anexo I). Os candidatos serão classificados/ranqueados, em ordem decrescente, segundo seu desempenho acadêmico, seguindo 

os valores disponibilizados no portal Minha UNISINOS.3 Em caso de empate, terá prioridade o candidato que apresentar maior idade.  

 

3.1. Caso não sejam preenchidas todas as bolsas-auxílio disponibilizadas através do presente Edital, serão chamados os 

suplentes, conforme ordem de classificação até que seja preenchido o número total de bolsas-auxílio disponibilizadas 

através do presente Edital. 

 A lista de classificação será elaborada sob a verificação dos critérios dispostos no item 3. 

 A classificação final será realizada por membros da Gerência de Ação Social da UNISINOS, e divulgada, conforme item 4. 

 

4. RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO 

O resultado preliminar referente ao processo seletivo será divulgado aos estudantes em http://www.unisinos.br/minha-

unisinos/aluno/bolsas-e-financiamentos, opção Bolsas e Financiamentos a partir das 17h do dia 19/04/2021. 

 

5. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Os recursos de candidatos deverão ser enviados para o e-mail bolsas@unisinos.br com assunto RECURSO-Programa Santander 

Graduação 2021 até 20/04/2021. 

 

6. INDICAÇÃO DOS ALUNOS PRÉ-SELECIONADOS AO SANTANDER 

                                                 

3 O coeficiente de rendimento é um número atualizado semestralmente, referente à média das notas obtidas em todas as 

atividades acadêmicas cursadas pelo aluno. O cálculo leva em consideração as notas finais de todas as disciplinas 

cursadas na Unisinos, com exceção dos cancelamentos, exclusões e das disciplinas cursadas no período letivo corrente. 

Ou seja, todas as disciplinas da graduação compõem o cálculo. Informamos também que as notas do semestre atual não 

são consideradas no cálculo.  

mailto:bolsas@unisinos.br
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Após a divulgação do resultado preliminar e passado o período de recurso e análise, os alunos pré-selecionados serão contatados 

para confirmação de dados pessoais e bancários a fim de serem indicados no site do Santander Universidades pela UNISINOS até 

22/04/2021. 

 

7. RESULTADO FINAL 

O resultado final dos selecionados para as bolsas será divulgado junto ao site do Santander Universidades no dia 07/05/2021. 

 

8. CRONOGRAMA 

Item Período 

Inscrições no site do Santander Universidades Até 11/04/2021 

Inscrição online e envio de documentos no Portal de Inscrições da UNISINOS 27/03 a 12/04/2021 

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo 19/04/2021 

Período para recursos administrativos 20/04/2021  

Envio de dados pessoais e bancários para indicação ao Santander Universidades 22/04/2021  

Divulgação do resultado final 07/05/2021 

Início do pagamento das bolsas por parte do Santander Junho/2021 

 

9. BENEFÍCIOS DA BOLSA-AUXÍLIO 

A bolsa-auxílio oferecida pelo Programa Santander Superamos Graduação 2021 contempla: 

a) O valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, a ser desembolsado pelo SANTANDER diretamente na conta corrente de 

titularidade bancária do aluno selecionado, aberta e mantida no SANTANDER, durante o período de 12 (doze) meses, 

sendo o primeiro depósito realizado no mês de junho/2021 e os demais depósitos nos meses subsequentes. 

b) Todos os candidatos que se inscreveram na Plataforma do Santander Universidade no Programa Santander Graduação 

2021 serão contemplados com um curso de inglês on-line, com duração de 30 (trinta) dias a partir de seu cadastro na 

plataforma do respectivo curso, o qual será fornecido pela empresa ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIAÇÕES 

LTDA (EF English Live). 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO ESTUDANTE 

10.1. Os estudantes selecionados no Programa Santander Graduação 2021 deverão: 

a) confirmar a sua participação no Programa por e-mail, informando seus dados pessoais e bancários para que a 

indicação ao Santander seja realizada; 

b) assinar o Termo de Ciência e Responsabilidade (Anexo II). Após o resultado final, o estudante contemplado receberá 

por e-mail cópia do Termo de Ciência e Responsabilidade que deverá ser enviado assinado, no prazo assinalado pela 

UNISINOS, para o e-mail bolsas@unisinos.br, para posterior envio ao Santander Universidades; 

c) permanecer regularmente matriculados na UNISINOS pelo período em que estiver recebendo a bolsa-auxílio, sem 

efetuar cancelamento das disciplinas matriculadas durante o período de inscrições para o Programa; 

mailto:bolsas@unisinos.br
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d) comprovar a matricula a cada troca de semestre até a finalização do prazo de recebimento da bolsa-auxílio (12 

meses); 

e) ter conta corrente ativa no Santander, sendo considerada conta corrente ativa no Santander aquela em que o cliente 

realizou ou autorizou transações como saque, depósito, pagamentos de contas, TED nos últimos 89 (oitenta e nove) 

dias e/ou tenha investimentos (poupança, CDB e Fundos de investimentos) ou empréstimos (Crédito Pessoal/CDC) 

vinculados na conta. 

f) O candidato, se for selecionado e beneficiado pela bolsa-auxílio, autoriza, desde já, a UNISINOS a repassar, para o 

Banco Santander (Brasil) S.A., todas as informações relativas ao seu vínculo acadêmico e a sua frequência e 

aproveitamento no curso em que estiver matriculado, independentemente de qualquer notificação. 

 

10.2. O descumprimento, pelo beneficiário da bolsa-auxílio, de qualquer obrigação contida no presente Edital ou nos Princípios 

Gerais do Programa de Bolsas do Santander Universidades – Edição 2021 (Anexo I), poderá acarretar o cancelamento da 

bolsa-auxílio, além da incidência das outras penalidades citadas no referido Anexo I. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A UNISINOS, bem como o Banco Santander (Brasil) S.A., poderão, a seu exclusivo critério, alterar, suspender ou 

cancelar, a qualquer momento, este Edital, sem que isto gere qualquer direito a ressarcimento ou indenização, de 

qualquer espécie, aos candidatos ou selecionados  

11.2. Casos omissos serão resolvidos pela Unidade Acadêmica de Graduação (UAGRAD), da UNISINOS. 

 

São Leopoldo, 26 de março de 2021.  
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ANEXO I 

Princípios Gerais do Programa de Bolsas do Santander Universidades – Edição 2021 
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ANEXO II 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

Eu, abaixo assinado, em razão de ter sido beneficiado pela bolsas-auxílio do Programa Santander Graduação 2021, aceito e 

concordo voluntariamente com os termos abaixo descritos e estou ciente das seguintes condições: 

1) Obrigo-me a preencher todos os requisitos e cumprir integralmente todas as disposições constantes nos Princípios Gerais do 

Programa de Bolsas do Santander Universidades – Edição 2021 que está registrado sob n. 1.378.153, em 26/01/2021, junto ao 

Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo/SP. Declaro que conheço o referido documento e tive acesso 

a sua íntegra durante o processo seletivo da referida bolsa-auxílio, já que ele constava como anexo ao respectivo Edital.  

2) Permanecer regularmente matriculados na UNISINOS pelo período em que estiver recebendo a bolsa-auxílio, sem efetuar 

cancelamento das disciplinas matriculadas durante o período de inscrições para o Programa; 

 

3) Comprovar a matricula a cada troca de semestre até a finalização do prazo de recebimento da bolsa-auxílio (12 meses); 

 

4) Ter conta corrente ativa no Santander, sendo considerada conta corrente ativa no Santander aquela em que o cliente realizou ou 

autorizou transações como saque, depósito, pagamentos de contas, TED nos últimos 89 (oitenta e nove) dias e/ou tenha 

investimentos (poupança, CDB e Fundos de investimentos) ou empréstimos (Crédito Pessoal/CDC) vinculados na conta. 

5) Estou ciente de que a bolsa-auxílio será disponibilizada pelo Santander Universidades através de depósito bancário em conta 

particular e individual em nome do aluno, preferencialmente conta universitária. 

6) Concordo que nenhum tipo de reembolso será feito pela UNISINOS. 

7) Autorizo, desde já, a UNISINOS a repassar, para o Banco Santander (Brasil) S.A., todas as informações relativas ao seu vínculo 

acadêmico e a sua frequência e aproveitamento no curso em que estiver matriculado, independentemente de qualquer notificação. 

8) Tenho ciência de que o descumprimento de qualquer obrigação contida no presente instrumento poderá acarretar o cancelamento 

da bolsa-auxílio, além da incidência das outras penalidades citadas no referido documento que contempla os “Princípios Gerais do 

Programa de Bolsas do Santander Universidades – Edição 2021”. 

São Leopoldo, ______ de _____________________________________________________ de 2021. 

 

 
 
_____________________________ 
Nome: 
CPF: 
Matrícula: 
 


