
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL NEIRC 002/2020 II 

PROGRAMA  

SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O Grupo Educacional Cruzeiro do Sul, por meio do Núcleo dos Escritórios de 

Internacionalização e Redes de Cooperação (NEIRC), composto pelos 

Escritórios de Internacionalização e Redes de Cooperação da Universidade 

Cruzeiro do Sul, Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, Universidade de 

Franca – UNIFRAN, Centro Universitário do Distrito Federal  – UDF, Faculdade 

São Sebastião – FASS, Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio – 

CEUNSP, Centro Universitário Módulo, Caraguatatuba, Centro Universitário de 

João Pessoa – UNIPÊ, Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG, Centro 

Universitário Braz Cubas e Faculdade Inedi - CESUCA, comunica a abertura da 

inscrição para o PROCESSO SELETIVO de 21 (vinte e uma) bolsas de 

estudo, em caráter apoio para a formação, conforme o Programa de Bolsas 

“Santander Superamos Juntos – Edição 2020”, a distribuição dessas bolsas 

será da seguinte forma: : três (3) bolsas para a Cruzeiro do Sul, três (3) bolsas 

para a UNICID, três (3) bolsas para a UNIFRAN, duas (2) bolsas para a UNIPÊ, 

duas (2) bolsas para a UDF – 2, duas (2) bolsas para o MÓDULO – 2, duas (2) 

bolsas para o Centro Universitário BRAZ CUBAS – 2, duas (2) bolsas para o 

CEUNSP, uma (1) bolsa para a CESUCA e uma (1) bolsa para a FASS. Os 

alunos dos cursos de graduação, matriculados e sem nenhuma pendência, 

deverão inscrever-se no site do programa (https://www.becas-

santander.com/pt/program/santandersuperamosjuntos2020), observar as 

regras do presente Edital e enviar os documentos solicitados pela CAA 

ONLINE, com a finalidade de efetivarem a inscrição neste processo seletivo. 

Após a análise de documentação e promoverá uma pré-seleção, dentro do 

número de bolsas, realizada pelos Escritórios de Internacionalização e Redes 

de Cooperação de cada Instituição de Ensino Superior (IES), o aluno será 

avaliado pelo Banco Santander e a sua candidatura poderá ser aprovada para 

que este possa usufruir da bolsa. É o Banco Santander que validará a pré-

seleção realizada. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Os candidatos a uma bolsa deverão ler e conhecer o presente Edital e as 

diretrizes gerais disponíveis no website do Santander em relação ao assunto e 

certificar-se de que preenchem todos os requisitos exigidos para se 

inscreverem neste Processo Seletivo, assumindo eventuais responsabilidades 

cíveis e criminais decorrentes de inexatidão dolosa das informações prestadas.  

1.2 A efetivação da inscrição do candidato implicará no conhecimento total e na 

aceitação de todos os itens referidos no presente Edital. Não será aceita 

nenhuma justificativa que alegue qualquer tipo de desconhecimento das 

normas/exigências explicitadas neste documento.   

1.3 O processo seletivo de pré-seleção, conforme as diretrizes internas das IES 

do grupo e exigências dos Princípios Gerais do Programa de Bolsas 

“Santander Superamos Juntos – Edição 2020” é de total responsabilidade 

do Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação e das Reitorias de 

cada IES. Comprometendo-se, para tal ação, a preservar o sigilo dos dados 

decorrentes da inscrição assim como o compromisso de escolher pessoas 

idôneas para serem beneficiadas.     

1.4 O presente Edital foi confeccionado e direcionado aos estudantes de 

Graduação, devidamente matriculados na Instituição na modalidade presencial 
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e cuja situação acadêmica não esteja comprometida com nenhuma pendência, 

administrativa, acadêmica ou de qualquer natureza. 

1.5 Os alunos deverão protocolizar, exclusivamente, pela CAA ONLINE cópias 

do RG, CPF, Título de eleitor (assim como o comprovante de voto da última 

eleição), comprovante de residência, comprovante de matrícula (o aluno 

deverá estar regularmente matriculado no segundo semestre de 2020), 

histórico escolar (gerado pelo sistema acadêmico online), comprovante de 

Declaração do Imposto de Renda (ou no caso de dependentes, a declaração 

do pai, mãe ou responsável legal. Caso não seja atingido o teto para declarar 

imposto de renda, por parte do aluno ou de quem for dependente, o aluno 

deverá elaborar uma carta de próprio punho atestando que os seus 

rendimentos não atingiram o valor mínimo para declarar rendimentos), Número 

de Conta Corrente Banco Santander (ver item 1.6), Termo de Concordância e 

ciência das diretrizes deste Edital (anexo I) e uma cópia do formulário da 

inscrição via internet para a participação no programa de bolsas “Santander 

Superamos Juntos – Edição 2020”: https://www.becas-

santander.com/pt/program/santandersuperamosjuntos2020. 

1.5.1 O envio dos documentos deverá ser efetivado até o dia 02 de agosto 

2020 até às18h.  

1.5.2 Não haverá prorrogação de prazo e nem será aceito qualquer documento 

após o dia/horário marcado.  

1.5.3 Os Escritórios de Internacionalização e Redes de Cooperação da 

Universidade não se responsabilizam por falhas técnicas que impeçam o aluno 

de postar, ou enviar, os documentos solicitados. Havendo problemas com o 

sistema, os alunos deverão entrar em contato, imediatamente, com a CAA e 

encaminhar um print do problema que o aluno está tendo.  

1.5.4 Não se aceitarão documentos por email.  

1.6 O aluno deverá ter uma CONTA CORRENTE, vigente, no banco 

Santander, conforme previsto no item 1.5, sendo o próprio discente o titular 

(não será aceita conta conjunta ou como dependente, ou conta salário).  

  

2. DO PROGRAMA “SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS – EDIÇÃO 2020”:  

PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO.  

 

2.1 O programa tem como objetivo fornecer condições para apoiar os alunos de 

cursos de Graduação no sentido de: 

a) Fortalecimento do ensino superior através do apoio do Santander às IES 

parceiras; 

b) Proporcionar que alunos na condição de vulnerabilidade social tenham 

facilidades para a manutenção de seus estudos; 

c) Permitir a participação de alunos da IES dos cursos de graduação. Será 

permitida a concessão da bolsa a alunos que sejam apoiados pelo 

PROUNI, FIES ou qualquer outro órgão de fomento, porém fica vedada 

a participação de aluno que já goze de apoio integral de referidas 

entidades; 

d) Permitir que a IES defina os critérios de seleção dos alunos a serem 

indicados, desde que estejam cadastrados na plataforma de inscrição a 

ser descrita nas cláusulas seguintes. 
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2.2 Todos os inscritos no programa terão acesso a um curso online gratuito de 

inglês pela English Live por 30 dias, que inclui: teste de nivelamento, vídeos-

aulas da plataforma, acesso a comunidade internacional de alunos e certificado 

europeu a cada unidade concluída. 

 

3. DOS ALUNOS CANDIDATOS/PARTICIPANTES DO PROCESSO 

SELETIVO 

 

3.1 As diretrizes a seguir deverão ser observadas rigorosamente, podendo, a 

IES cancelar ou recusar a inscrição e, na possível escolha, eliminar o 

candidato, sem direito a recurso.  

3.2 Ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos 

termos do artigo 5º do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). 

 3.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, assim como ser residente e 

 domiciliado no território brasileiro. 

3.2.2 Estar regularmente matriculado na qualidade de aluno, em um dos 

cursos de Graduação presencial da IES que realizará a pré-seleção. E, o 

aluno deverá estar regularmente matriculado no segundo semestre de 

2020 e se manter matriculado durante todo o período de vigência da 

bolsa.  

3.2. Haver cursado, no mínimo, um semestre letivo na IES que realizará a pré-

selação e não estar reprovado em nenhuma disciplina, assim como não ter 

pendências de qualquer natureza com a IES de origem. A constatação de 

qualquer pendência acarretará na desclassificação dos alunos inscritos.   

3.3 Apresentar excelente desempenho acadêmico na graduação, sendo 

atestado:  

a) pelas notas disponíveis no sistema acadêmico - SIAA (documento 

obrigatório, sendo que, a falta de apresentação das notas acarretará 

na desclassificação do candidato) e, 

b) por uma carta expedida do diretor/coordenador do  curso 

(documento não obrigatório) 

3.3.1  Como desempenho acadêmico satisfatório e requisito necessário para 

participar do processo de pré-seleção, a IES estabelece como 

nota/média global 8,0 (oito) pontos, em cada semestre cursado (esta 

nota deverá ser o resultado da soma de todas as disciplinas cursadas 

em cada semestre e divididas pelo número igual de disciplinas 

cursadas (naquelas que tenham conceito aprovado, a nota será 

contabilizada como 10,0). Esta nota de corte será de caráter 

classificatório/eliminatório.  

3.4 Assinar e enviar, junto com toda a documentação pessoal pela CAA 

ONLINE, o Termo de Concordância e ciência das diretrizes deste Edital (Anexo 

I). 

3.5 Fica expressamente impedida a participação no programa de seleção, 

além daqueles que não se enquadrem nos requisitos  estabelecidos, os 

funcionários da IES do grupo Educacional Cruzeiro do Sul e do Banco 

Santander, assim com os seus cônjuges e parente até segundo grau, sob pena 

de desclassificação e de responsabilização nos termos da lei. 

3.6 Não serão aceitos alunos que estejam cursando apenas uma disciplina 

isolada, nem em regime de DP ou adaptação de disciplinas.       



3.7 Será considerado inscrito neste processo seletivo, o candidato que se 

inscrever pelo site https://www.becas-

santander.com/pt/program/santandersuperamosjuntos2020   e enviar toda a 

documentação solicitada, neste edital, nas respectivas CAAs ONLINE de cada 

IES, até o dia 02 de agosto de 2020, às 18h (horário de Brasília).  

3.8 Não serão aceitos alunos que tenham bolsa/financiamento 100% de 

qualquer natureza (incluindo PROUNI e FIES – item 2.5).  

 

4. DA BOLSA 

4.1. Conforme apresentado no site do Santander:  

“Sobre o Programa: Frente ao cenário econômico em que 

vivemos hoje, desenvolvemos um programa Santander 

Superamos Juntos com o objetivo de garantir a continuidade da 

sua formação. Podem se inscrever alunos das universidades 

participantes para receber um apoio financeiro de R$ 4.000,00, 

sendo: R$ 300,00 concedido ao aluno para infraestrutura e 

material didático e R$ 3.700,00 depositados para universidade 

efetuar desconto de mensalidades e/ou matrícula”. 

4.1.1 O aluno deverá estar ciente de que o valor será abatido nas 

mensalidades vincendas e ainda não pagas pelo estudante, mas se após este 

abatimento ainda restar alguma diferença de valores (saldo positivo 

remanescente da bolsa), esta quantia não poderá ser repassada em espécie  

para os alunos (em caso de estar no último semestre do curso, por exemplo) e 

nem ser transferida para terceiros.  

 

5. DOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA A CONCESSÃO E MANTENÇA 

DA BOLSA 

5.1 Além de cumprir todos os requisitos antes mencionados, o aluno deverá 

observar os critérios finais para a concessão da bolsa: 

a) O aluno deverá continuar regularmente matriculado na IES enquanto 

durar a vigência da bolsa e durante este período não deverá ter 

nenhuma pendência de qualquer natureza com a Instituição. 

 

b) Ressalta-se a importância do aproveitamento escolar, já que o aluno 

deverá entregar uma cópia das notas obtidas, enquanto durar a bolsa, 

não podendo reprovar em nenhuma disciplina.  

5.2 O aluno, ao ser escolhido tanto pelo Banco Santander a partir da pré-

seleção realizada pelo Escritório de Internacionalização e Redes de 

Cooperação de cada IES, se compromete, também, a continuar observando 

boa conduta e aplicação nos estudos na instituição, não devendo incorrer em 

situação passível da instauração de processo acadêmico disciplinar.  

5.3 O aluno se compromete, também, a dar entrevistas para a universidade 

onde estuda, cedendo o direito ao uso da sua imagem, assim como contribuir 

com palestras e atividades relacionadas aos eventos promovidos pelos 

Escritórios de Internacionalização e Redes de Cooperação de cada IES e/ou 

pelo Banco Santander.  

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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6.1. O Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação de cada 

IES se compromete a realizar a pré-seleção de forma idônea e cumprir com as 

normas apresentadas pelo Banco Santander.  

6.2. A decisão da comissão nomeada pelo Escritório de Internacionalização 

e Redes de Cooperação de cada IES será de caráter incontestável, 

irrevogável e irrecorrível. 

6.3. Caso ocorra eventual empate na pré-seleção, o voto deliberativo e 

incontestável caberá ao Reitor de cada IES.  

 

O presente Edital foi elaborado pelo Núcleo dos Escritórios de 

Internacionalização e Redes de Cooperação do Grupo Educacional Cruzeiro do 

Sul, seguindo diretrizes institucionais internas. 

 

São Paulo, 19 de junho de 2020 

 

  

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A 

PROF. DR. RENATO PADOVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo I 

(Orientação: transcrever de próprio punho) 

 

 

Termo de concordância e ciência das diretrizes deste edital 

 

 

Eu __________(nome do aluno) ___, RGM __________, declaro para todos os 

devidos fins que li, aceito e concordo com todas as normas do EDITAL NEIRC 

002/2020 II - PROGRAMA SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS 2020.  

 

 

 

 

   São Paulo, _____ de _____ de 2020 

 

 

 

 

Assinatura, nome e RG do aluno  

 

 

 

 

 


