
 

 

EDITAL INTERNO 

Programa de Bolsas Santander Graduação – Edição 2021 
 

O FMU Carreiras anuncia a abertura de edital do Programa de Bolsas Santander Graduação – Edição 

2021, para alunos de graduação presencial, semipresencial e a distância (bacharelado e tecnológico) 

do Centro Universitário FMU / FIAM-FAAM, promovido pelo Santander Universidades. 

 

Este programa tem como objetivo apoiar estudantes regularmente matriculados que possuam 

excelência acadêmica e que preferencialmente estejam em situação de vulnerabilidade social para 

receber apoio financeiro para o pagamento das mensalidades na FMU / FIAM-FAAM e/ou para 

apoiar nos custos relacionados com a formação. 

 

1. OBJETIVO 

O objetivo do presente edital é tornar público os critérios, condições e processo de seleção para os 

participantes inscritos no Portal do Santander Universidades (neste link) e que sejam estudantes de 

graduação, de qualquer modalidade de ensino, no Programa de Bolsas Santander Graduação 2021. 

 

2. DOS BENEFÍCIOS 

Serão contemplados neste processo seletivo 20 estudantes da Rede Laureate Brasil, que receberão 

bolsa-auxílio individual no valor total de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, durante o período de 

12 (doze) meses. 

 

Além deste benefício, todos os inscritos no Programa serão contemplados com um curso de inglês 

online, com duração de 30 (trinta) dias a partir de seu cadastro na plataforma, o qual será fornecido 

pela empresa EF English Live, conforme cronograma no item 7. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA PRÉ–SELEÇÃO 

3.1 Entregar a documentação de inscrição completa, conforme item 5, dentro dos parâmetros 

solicitados; 

3.2 Ter sido estudante regular de curso de graduação (bacharelado ou tecnológico, presencial, 

semipresencial ou a distância) da FMU / FIAM-FAAM durante o semestre de 2020-2; 

3.3 Estar regularmente matriculado nesta instituição no semestre 2021-1 e, obrigatoriamente, 

durante o período de usufruto do benefício, até o final do semestre de 2022-1; 

3.4 Não ser aluno formando durante os semestres de 2021-1 e 2021-2; 

3.5 Estar com todos os compromissos financeiros, que vencem até o dia da divulgação do resultado, 

quitados, em qualquer modalidade de atividade na instituição de ensino; 

3.6 Somente os alunos que atenderem a todos os requisitos citados anteriormente serão avaliados 

segundo os critérios no item 6. 

 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas em duas etapas: (1) por meio da plataforma do Santander e (2) por 

https://www.becas-santander.com/pt/program/graduacao2021


 

meio do envio da documentação por formulário online. 

 

• Etapa 1: Preenchimento do formulário do Santander Universidades até o dia 16 de abril de 

2021 às 23h59, disponível no site https://www.becas-

santander.com/pt/program/graduacao2021 

• Etapa 2: O  candidato deverá preencher o formulário online do Carreiras e anexar a 

documentação exigida no item 5 deste edital, até o dia 26 de abril de 2021 às 23h59. O 

formulário online encontra-se neste link: https://form.jotform.com/211055130976653 

 

Observação: A ausência de uma das etapas mencionadas acima invalidará a candidatura do aluno. 

 

5.  DOCUMENTOS 

Os candidatos deverão anexar ao formulário online os seguintes documentos: 

• Histórico Escolar da FMU / FIAM-FAAM atualizado, disponível no Sou Aluno / Portal do 

Aluno; 

• Atestado ou Comprovante de Matrícula atualizado, disponível no Sou Aluno / Portal do 

Aluno; 

• Cópia do RG e CPF (ou carteira de motorista contendo estas informações); 

• Carta de Intenção (instruções para a elaboração da carta presentes no Anexo 1). 

 

Os documentos devem ser enviados exclusivamente no formato PDF. Documentos enviados em 

qualquer outro formato serão desconsiderados e a candidatura será invalidada. 

 

Importante: Possuir uma conta corrente no Banco Santander não será condição obrigatória para a 

candidatura, porém, caso venha ser contemplado com a bolsa, o estudante selecionado deverá abrir 

uma conta no banco Santander. 

 

6. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

6.1 Melhor desempenho acadêmico, comprovado através da média acadêmica (média simples) do 

Histórico Escolar; 

6.2 Melhor redação e engajamento, comprovados através da Carta de Intenção. 

Observação: Havendo empate, prevalecerá o estudante que estiver cursando o período mais 

avançado do seu curso de Graduação, e que não esteja no penúltimo ou último semestre. 

 

7. CRONOGRAMA: 

Item Período 

1. Inscrição via plataforma do 

Santander Universidades 

Até o dia 16/04/2021 

https://www.becas-

santander.com/pt/program/graduacao2021 

2. Período para realização do curso 

de Inglês online 
Até o dia 11/05/2021 

https://www.becas-santander.com/pt/program/graduacao2021
https://www.becas-santander.com/pt/program/graduacao2021
https://form.jotform.com/211055130976653
https://www.becas-santander.com/pt/program/graduacao2021
https://www.becas-santander.com/pt/program/graduacao2021


 

3. Inscrição e envio de 

documentação via formulário 

online do Carreiras 

Até o dia 26/04/2021 

https://form.jotform.com/211055130976653 

4. Divulgação do resultado Previsto para a segunda quinzena de maio de 2021. 

5. Pagamento da bolsa A partir de junho de 2021. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O candidato deverá ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos 

termos do art. 5º do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), sendo ainda residente e domiciliado no 

território nacional, ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos; 

8.2. Em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº  13.709/18, em 

especial ao atendimento do princípio da transparência no tratamento de dados, alerta aos 

participantes que, para realizar a inscrição através do site, a empresa SANTANDER solicita nome, 

CPF, e-mail, endereço residencial, CEP, identificação da instituição de ensino superior 

frequentada, bem como o aceite em receber comunicações e do Grupo Santander, assim como 

o aceite que seus dados pessoais sejam coletados pelo SANTANDER e compartilhados com 

empresas do Grupo Santander e parceiros; 

8.3. O selecionado deverá aceitar as regras do programa de forma online, diretamente na página 

de inscrição do Santander Universidades; 

8.4. O Programa Santander Graduação 2021 também é aberto aos estudantes beneficiados em 

programas de auxílio financeiro na instituição de ensino, assim como de outros órgãos de 

fomento (exemplos: FIES, PROUNI, CAPES, etc.). 

8.5. Cada aluno selecionado pela instituição de ensino terá direito ao recebimento de apenas 

uma bolsa de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais durante o período de 12 (doze) meses. 

8.6. Caso a instituição de ensino não receba o número mínimo de 5 (cinco) inscrições de alunos 

regularmente matriculados no Programa, a seleção não será efetivada; 

8.7. O selecionado no Programa de Bolsas Santander Graduação – Edição 2021 deverá: 

a) Permanecer regularmente matriculado na instituição de ensino durante o benefício do 

Programa, e com frequência acadêmica; 

b) Cumprir com todas as condições estabelecidas nos Princípios Gerais do Programa de Bolsas 

Santander Graduação 2021; 

c) Os casos omissos serão decididos pela equipe do Santander Universidades. 

8.8. Caso seja identificado o abandono do curso pelo bolsista, o mesmo deverá restituir ao 

SANTANDER todos os valores recebidos à título da Bolsa, sob pena de responder por 

enriquecimento ilícito; 

8.9. Nos casos em que a frequência no curso tenha sido parcial, o bolsista deverá restituir ao 

SANTANDER o valor da bolsa proporcionalmente ao período não cursado. Em ambos os casos o 

valor a ser restituído será o valor pago pelo SANTANDER ao bolsista, corrigido pelo IPCA da data 

do pagamento até a data da efetiva restituição. 

 

 

São Paulo, 26 de janeiro de 2021. 

https://form.jotform.com/211055130976653


 

 

 

 
 

Anexo I (Instruções para a Carta de Intenção) 
 

 
 
 
Siga as perguntas norteadoras para elaboração de sua carta: 
 
1. Fale um pouco sobre a sua realidade social (Onde vive, com quem mora, se está 
trabalhando atualmente, qual o valor da renda familiar, se possui dependentes etc.) 
Máximo de 10 linhas 
 
2. Nos conte um pouco sobre sua trajetória profissional e/ou de vida (Onde estudou, motivo 
que levou a escolher esse curso, se já tem alguma experiência profissional, quais as principais 
dificuldades enfrentadas até aqui etc.) 
Máximo de 10 linhas 
 
3. Por que deve ser contemplado com o benefício do Programa de Bolsas Santander 
Graduação 2021? 
Máximo de 10 linhas 
 
 
 
 

 

[Cidade e data atual] 

 

 

 

[Nome completo] 

 


