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SELEÇÃO PARA BOLSAS DE ESTUDOS 
 

 

EDITAL UNIFAAT Nº 004/18 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

O Diretor Geral do Centro Universitário UNIFAAT torna 
público, para conhecimento de todos os interessados, que, 
no período indicado neste Edital, estarão abertas as 
inscrições para o processo seletivo do Programa Bolsas 
Nacionais do Santander Universidades 2018, realizado 
segundo as regras aqui dispostas – que a Instituição se 
obriga a cumprir e os candidatos, ao se inscreverem, 
declaram, implicitamente, conhecer e com elas concordar. 

 
 

EDITAL 
 

 
1. PROGRAMA 

 
1.1. O Programa de Bolsas Nacionais tem como objetivo apoiar estudantes de graduação, regularmente 

matriculados na UNIFAAT, em sua formação acadêmica, contribuindo com o acesso ao Ensino 
Superior e, principalmente, propiciando condições para a conclusão dos estudos. 

 
 

2. CURSOS E BOLSAS 
 
2.1. A UNIFAAT selecionará 05 (cinco) estudantes para o Programa Bolsas Nacionais do Santander 

Universidades do 2º semestre de 2018, promovido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., conforme 
condições e requisitos descritos neste Edital. 

 
2.2. As bolsas-auxílio serão distribuídas para os estudantes matriculados nos cursos superiores, 

conforme quadro abaixo: 
 

CURSOS BOLSAS 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica 2 (no total) 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo 1 (no total) 

Direito (Noturno), Jornalismo e Publicidade e Propaganda 1 (no total) 

Fisioterapia e Psicologia 1 (no total) 

 
2.2.1. Todos os estudantes regularmente matriculados nos Cursos participantes, com exceção 

daqueles que não atenderem aos requisitos descritos no item 5, poderão concorrer à bolsas, 
conforme o grupo de Cursos descritos no quadro acima. Por exemplo: os estudantes dos 
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Cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica concorrerão a 
02 (duas) bolsas no total, e não duas bolsas por cada curso. 
 

3. INSCRIÇÃO 
 

ETAPA PERIOD
O 

Inscrições no Portal Santander Universidades 
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/nacionais/Paginas/santande
r-graduacao.aspx# 

 
Até 

05/08/2018 

Resultado da seleção (no site e no mural da Secretária Acadêmica) 03/09/2018 

Entrega do Termo de Adesão 10/09/2018 

 
 

4. BENEFÍCIOS 
 

4.1. A iniciativa concederá 05 (cinco) bolsas-auxílio no valor de R$300,00 (trezentos reais), por um 
período de até 12 (doze) meses, para auxiliar universitários no pagamento de suas mensalidades. 

4.1.1. Cada estudante selecionado terá direito a apenas 01 (uma) da(s) bolsa(s) auxílio concedida(s) 
por este programa. 

 
 

5. REQUISITOS 
 
5.1. Para concorrer à bolsa, o estudante deverá, obrigatoriamente: 

5.1.1. Estar regularmente matriculado em um dos Cursos previstos no quadro explicitado no item 
2.2.; 

5.1.2. Possuir Conta Corrente aberta junto ao Banco Santander na modalidade “Universitária”; 
5.1.3. Não estar matriculado no penúltimo e/ou o último semestre do Curso; 
5.1.4. Não ser beneficiário de qualquer um dos seguintes descontos abaixo, que, somados, excedam 

30% (trinta por cento) do valor da mensalidade previsto para o curso em que o estudante está 
matriculado: 

• PROUNI; 

• Auxílio Transporte; 

• Auxílio Parentesco; 

• Desconto por Eliminação de Matéria; 

• Descontos Institucionais; 

• Educar; 

• Educafro; 

• Uneafro; 
5.2. O aluno que não atender a qualquer um dos requisitos exigidos será automaticamente 

desclassificado. 
 
 

6. DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 
6.1. Realizar a inscrição junto ao Santander Universidades (o formulário deverá ser preenchido até 

05/08/2018, impreterivelmente, no Portal Santander Universidades 

(https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/nacionais/Paginas/santander-

graduacao.aspx#);  
6.2. Enviar o comprovante de inscrição no Programa de Bolsa – Santander para o e-mail 

financeiro@faat.edu.br 
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7. SELEÇÃO DOS ESTUDANTES 
 
7.1. Após o término do prazo de inscrição, serão selecionados como beneficiários das bolsas de 

estudos os alunos com melhor desempenho acadêmico, que concorrerão entre si, conforme o 
grupo de cursos a que pertença, nos moldes previstos no quadro do item 2.2.; 

7.1.1. O desempenho acadêmico dos alunos será aferido realizando-se o cálculo da média aritmética 
de todas as médias finais semestrais obtidas pelo estudante, independentemente da série em 
que ele esteja matriculada e de quantos semestres já tenha concluído. 

7.2. Se o estudante selecionado não preencher todos os requisitos previstos no item 5 deste Edital ou 
não entregar os documentos e/ou não se submeter aos procedimentos previstos no item 6 deste 
Edital, será sumariamente desclassificado, convocando-se o aluno classificado (com base no 
desempenho acadêmico) imediatamente abaixo do estudante inicialmente selecionado (e assim 
subsequentemente até que todas as vagas sejam preenchidas); 
 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. Os selecionados cedem ao Banco Santander (Brasil) S/A, no momento da assinatura do termo de 

adesão, o direito de uso irrestrito de seu nome, imagem e som da voz, sem qualquer ônus para o 
Santander, para utilização em mídia impressa, digital ou eletrônica.  

8.2. Os selecionados deverão possuir conta corrente ativa no Banco Santander.  
8.2.1. Será considerada conta corrente ativa no Santander aquela em que o cliente realiza ou autoriza 

transações como saque, depósito, pagamento de contas, TED e/ou tenha investimentos 
(poupança, CDB e Fundos de Investimentos) ou empréstimos (Crédito Pessoal/CDC) 
vinculados na conta.  

8.3. O documento “Princípios do Programa de Bolsas Nacionais” está disponível no Anexo II. 
8.4. Eventuais situações não contempladas neste Edital serão decididas pela UNIFAAT e pelo Banco 

Santander (Brasil) S.A.. 
 

Publique-se e dê-se ciência aos interessados. 
 

 
Atibaia, 18 de julho de 2018. 

 

 

 

 

SAULO BRASIL RUAS VERNALHA 
Diretor Geral  

Centro Universitário UNIFAAT  
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