EDITAL | BOLSAS SANTANDER | SUPERAMOS JUNTOS | JULHO 2021

1. O PROGRAMA: O Programa Santander Superamos Juntos 2021 tem como objetivo
fundamental, contribuir, através do apoio financeiro, os estudantes de cursos de graduação ou
pós-graduação, nas modalidades presencial ou Ensino à Distância (EAD), e para estudantes que
já possuem auxílio financeiro parcial na IES ou em outros órgãos de fomento (ex.: FIES, CAPES,
PROUNI, etc.) das IES conveniadas, tenham a oportunidade de dar continuidade aos estudos,
incrementando a qualidade da formação acadêmica.
2. QUAIS UNIDADES PODEM PARTICIPAR: estão elegíveis à participação alunos da Faculdade Alis
de Itabirito - Centro de Ensino Superior de Lorena - Faculdade Serra Dourada - Instituto Serra
Dourada - Faculdade Serra Dourada de Direito - Centro Universitário Ítalo Brasileiro
3. INSCRIÇÕES:
Para participar do Programa Bolsas Santander Superamos Juntos, o candidato selecionado
deverá estar inscrito na plataforma on-line https://app.becas-santander.com/ptBR/program/superamosjuntos2021 , 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 - Edição 2021”, responsabilizando-se civil e
criminalmente pela veracidade dos dados fornecidos, declarando que preenche(m) todos os
requisitos. As inscrições serão de 19/05/2021 até 09/08/2021;
Ao acessar o link, o aluno poderá se inscrever através de uma das instituições: GSA
EDUCACIONAL | Alis Educacional ou GSA EDUCACIONAL | ASESI Educacional. Independente da
escolha destas instituições, o aluno estará concorrendo à bolsa pela Faculdade a qual estuda.
4. AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS
A seleção do candidato acontecerá de 10/08/2021 à 23/08/2021;
6. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS (AS) ALUNOS (AS) GANHADORES:
6.1. Os candidatos devem seguir os requisitos dos princípios do Santander, que podem ser
consultados no link de inscrições além dos requisitos abaixo:
- Maiores médias acumuladas até o semestre de 2021/1;
- Maior Rendimento acadêmico acumulado acima de 80% no semestre passado;
- Maior frequência registrada na NAV em 2021/2, até o dia;
- Não ter sido reprovado(a) em nenhuma disciplina ou atividade acadêmica correlata;
- Não ter sido contemplado por Programas do Banco Santander anteriormente, que estejam
ativos.

- Cumprir as diretrizes do Manual do Aluno e principalmente aquelas relacionadas às questões
disciplinares.

7. SOBRE O PRÊMIO - Serão disponibilizadas duas BOLSA DESCONTO, conforme regra do
Programa: O valor de R$ 300,00 (trezentos) reais será desembolsado pelo SANTANDER
diretamente na conta corrente de titularidade bancária do aluno selecionado (a) aberta e
mantida no SANTANDER e em única parcela de acordo com cronograma presente na clausula
6.1 deste documento. O valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) será desembolsado
pelo SANTANDER diretamente na conta corrente de titularidade da IES mantida no SANTANDER
e será revertido ao aluno(a) selecionado(a) em forma de DESCONTO NAS MENSALIDADES,
conforme regra financeira.
O crédito será realizado enquanto o(a) aluno(a) selecionado tiver vínculo com a instituição de
ensino.
8. PRÊMIO BÔNUS - Os alunos selecionados e TODOS os inscritos ganham também acesso a
um curso de inglês ONLINE da ENGLISH LIVE, durante o período de 30 dias. Período para
realização do curso on-line: 30 (trinta) dias a partir da inscrição, com limite até 09/09/2021;
9. CONSULTA SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO:
10. PROTEÇÃO DE DADOS - O tratamento dos dados inseridos pelos alunos no link
disponibilizado pelo PROGRAMA BOLSAS SANTANDER | SUPERAMOS JUNTOS são de inteira
responsabilidade do PROGRAMA, não tendo as Faculdade citadas no item 2 a gestão e
responsabilidade sobre os mesmos.
11. DATA LIMITE PARA QUE O CANDIDATO SELECIONADO CONFIRME SUA PARTICIPAÇÃO E
CONCORDE COM AS REGRAS GERAIS DO PROGRAMA: 14/09/2021
12. PAGAMENTO DA BOLSA AO ALUNOS SEECIONADO: será realizado no mês de 10/2021.
Parágrafo único. Caso o cronograma acima não seja respeitado, a critério do Banco SANTANDER,
o pagamento da bolsa, se não cancelada será realizado em até 30 (trinta) dias contados da
finalização do processo de seleção pela instituição.
13. USO DE IMAGEM: Os alunos ganhadores cedem o direito de imagem (voz e imagem) para a
Faculdade a qual estudam, no que se relaciona à divulgação nas redes sociais e canais de
comunicação institucional sobre o resultado do Programa Santander Superamos Juntos.

